
 

Frente em Defesa da Vida lança de 
Plano de Enfrentamento à Covid-19 

 
 
As entidades que organizaram a Marcha Virtual pela Vida - que tomou as redes sociais no 
dia 9 de junho - hoje constituem um movimento que é a Frente pela Vida, composta por 
mais de 500 entidades. Seu núcleo é a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES), a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), a Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde 
(CEBES), a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e a Rede Unida. 
 
Conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância de 
participação e controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) que agrega representantes 
de usuários, trabalhadores e gestores do sistema público. 
 
As entidades de saúde coletiva da Frente pela Vida, entendendo a importância da 
existência de um Plano de Enfrentamento à Covid-19 que oriente governos nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, bem como diante da ausência dessas diretrizes a nível 
nacional, bem atestada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) formulam uma proposta 
de plano, a ser lançada oficialmente no dia 03 de julho de 2020, às 10h, em link virtual a ser 
divulgado em breve. O Plano será entregue ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), a 
parlamentares e à sociedade brasileira para os devidos usos e encaminhamentos.  
 
A iniciativa tem o objetivo de propor um amplo conjunto de diretrizes e ações a serem 
desenvolvidas pelos Poderes, governos e pela sociedade para enfrentar a pandemia de 
Covid-19, protegendo vidas, reduzindo tanto número de mortes quanto a transmissão da 
doença. 
 
Sua proposta é ainda que o plano seja aperfeiçoado e ajustado ao longo do tempo, de 
acordo com os distintos cenários em que a pandemia se desenvolve no Brasil, conforme 
cada região e cada contexto social.  
 
O diagnóstico, as diretrizes, as estratégias e as ações propostas derivam de um processo 
escuta com diversos atores do mundo acadêmico, da gestão da saúde e de movimentos 
sociais. E processo participativo deve ser continuado no seu aperfeiçoamento do plano. 
 



Para mais informações sobre o Plano e a estratégia de implementação, estão disponíveis 
para falar: 

Prof. Naomar Almeida (ABRASCO) 
naomaralmeida@gmail.com  
(71) 8887-4840 
Profa. Claudia Travassos (CEBES) 
claudia.maria.travassos@gmail.com 
(21) 98151-5165 

 
Lançamento do Plano de Enfrentamento à Covid-19 
Quando: Sexta Feira (3 de julho de 2020) às 10h  
Onde: Cebes Nacional https://youtu.be/S5vvPCDfapA ou no site da Frente pela Vida 
(https://frentepelavida.org.br/) ou nos respectivos canais das entidades da Frente. 
 
Comunicação CEBES: 

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

Referências: 
● CEBES e entidades da sociedade civil lançam a Frente Pela Vida - link 
● Mais de 50 entidades aderem à Marcha (virtual) pela Vida - link 
● Participe da Marcha Virtual pela Vida no dia 9 de junho! - link  
● #MarchaPelaVida tem apoio de mais de 500 entidades e ganha as redes sociais 

- link 
● CEBES e entidades da Frente pela Vida assinam nota em solidariedade e pela 

vida diante das mais 50 mil vidas perdidas pela Covid-19 - link 
● TCU aprova relatório que aponta falta de 'diretrizes' do governo no combate ao 

coronavírus - link 
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