
   
 

 
Direitos Já! e Frente pela Vida lançam campanha de vacinação 

 

O Direitos Já! Fórum pela Democracia e a Frente pela Vida lançam a campanha 

“Abrace a Vacina” com o objetivo de incentivar a população a se vacinar contra o novo 

coronavírus (Covid-19). A campanha, que será lançada oficialmente no dia 18 de janeiro às 

15 horas, reunirá importantes organizações da sociedade civil, personalidades e 

especialistas em saúde pública. O grande desafio será informar setores da sociedade que 

se mostram reticentes à vacina, muitas vezes, influenciados pelas chamadas fake news. 

A Covid-19, doença de altíssimo contágio, atingiu quase 90 milhões de pessoas em 

todo o planeta, com quase 2 milhões de mortes, segundo dados oficiais da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, são mais de 8 milhões de casos e mais de 205 mil 

mortos, atingindo o segundo lugar no ranking mundial de óbitos na pandemia.  

A campanha, criada voluntariamente pela sociedade civil, buscará unir organizações 

de todo o país em torno da grande resposta dada pela ciência para enfrentar a pandemia 

do século, a vacina. A ideia é incorporar cidadãos e cidadãs que abraçarão essa ideia em 

defesa da vida. Muitas dessas pessoas são formadoras de opinião em suas áreas de 

atuação e assumem esse ato de amor ao próximo. 

Serão utilizados todos os meios e plataformas de comunicação com informações 

necessárias ao esclarecimento da população e divulgação das peças que serão 

produzidas com conteúdo criado por uma equipe técnica altamente capacitada que envolve 

médicos e outros profissionais da saúde, ex-ministros da saúde, pesquisadores e 

presidentes de entidades ligadas à área da saúde, além de comunicadores especializados. 

 

Sobre o Direitos Já! Fórum pela Democracia: 

O Direitos Já! Fórum pela Democracia é uma iniciativa da sociedade civil em defesa dos 

valores fundamentais expressos na Constituição Cidadã. Conta com 9 mil cidadãos, de 

todo o país, mobilizados em defesa da democracia, entre eles representantes de amplos 

setores da sociedade civil e, em caráter suprapartidário, diversas lideranças políticas do 

país. 

Atua como observatório em defesa da democracia e dos seus princípios fundamentais, 

promovendo permanente articulação, diálogo e mobilização da sociedade. 



   
Lançado oficialmente em setembro de 2019, o Direitos Já! é coordenado pelo sociólogo 

Fernando Guimarães. O grupo já promoveu vários debates presenciais e virtuais com 

participação de personalidades do Brasil e do exterior. 

 

Sobre o Frente pela Vida: 

A Frente pela Vida é fruto da articulação das entidades científicas da Saúde Coletiva e 

Bioética, Conselho Nacional de Saúde (CNS) e entidades nacionais da ciência, tecnologia, 

imprensa e educação superior e surgiu no cenário da sociedade civil para destacar o papel 

central do Sistema Único de Saúde (SUS) e das demais políticas públicas sociais na 

resposta à epidemia de Covid-19. Teve seu marco inicial a Marcha pela Vida, realizada em 

9 de junho de 2020, quando mobilizou a adesão de mais de 600 organizações e culminou 

com a entrega do seu primeiro Manifesto à parlamentares. Na sequência, construiu 

coletivamente com demais entidades científicas da saúde uma proposta diante da falta de 

respostas efetivas do governo federal: o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia de 

Covid-19 e, em dezembro, lançou a campanha O Brasil Precisa do SUS.  

 

Informações para a imprensa: 

 

Direitos Já! 

Ana Krauss Ferreira – ana@akcomunica.com.br – (11) 99534 3483 

Marisa Mello – marisaloiramello@gmail.com – (11) 98606 2912 

 

Frente pela Vida 

Bruno C. Dias - brunodias@abrasco.org.br – (21) 99903 5838 

Laura Fernandes – fernandesllaura@gmail.com  – (61) 99671 1485  

Francisco Barbosa – comunicacao@cebes.org.br – (61) 98536 7525 

SERVIÇO: 
 
Lançamento da campanha “Abrace a Vacina” 
Data: 18/01/2021 
Horário: 15 horas 
Local: Página oficial Direitos Já! no Facebook (@direitosjaforumpelademocracia) e das 
entidades parceiras. 
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