
Participe da Marcha Virtual pela Vida 
no dia 9 de junho! 

Frente pela Vida, movimento que reúne entidades da 
sociedade civil, convida a todos para o Dia “V”, em defesa 
da vida, da saúde e do SUS, da solidariedade, do meio 
ambiente, da democracia, da ciência e da educação. 
Confira a programação e veja como fazer parte! 

 

A Frente pela Vida, movimento que reúne entidades de diversos setores da 
sociedade civil, realiza no dia 9 de junho a Marcha Virtual pela Vida. Com 
atividades transmitidas pelas redes sociais ao longo do dia, o objetivo é chamar 
a atenção dos brasileiros para o fortalecimento dos valores fundamentais para 
que a sociedade brasileira tenha condições de enfrentar a pandemia de 
coronavírus: a vida, a saúde e o SUS, a solidariedade, a preservação do meio 
ambiente, a democracia, a ciência e a educação. 

As entidades convidam todos a participarem da Marcha Virtual pela Vida, o Dia 
“V”, que contará com atividades locais e regionais de entidades, instituições e 
organizações de todos os setores na parte da manhã, e debates virtuais de 
âmbito nacional, na parte da tarde, com a participação de cientistas, 
personalidades, gestores públicos e artistas. 

Além dos debates online, as entidades promoverão um tuitaço no dia, das 12h 
às 13h, com a hashtag #MarchaPelaVida. 

Às 16h será realizado um ato político com a apresentação dos pontos 
essenciais defendidos no documento da Frente Pela Vida endereçada a 
parlamentares. 

A manifestação se encerra com apresentações culturais online transmitidas 
das 18h às 19h. 

Os participantes da Marcha Virtual pela Vida também poderão mostrar na 
internet onde estão se manifestando em tempo real através do 
aplicativo Manif.app, ferramenta criada na França e que já vem sendo utilizada 
no País para manifestações em tempos de coronavírus. Muito simples de 
navegar, o aplicativo permitirá que as pessoas mostrem seu apoio à 
manifestação por meio de um avatar, obedecendo as recomendações da OMS 
de distanciamento social para evitar a disseminação da covid-19. 

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA MARCHA VIRTUAL PELA VIDA: 

Manhã – até 12h: Atividades organizadas pelas entidades e movimentos, como 
webninars, e mobilizações nas suas próprias redes sociais 

12h-13h: Tuitaço com a hashtag #MarchaPelaVida 

12h: Manifestação virtual em Brasília, com avatares (Manif.app) 

https://manif.app/?lat=48.852969&long=2.349903&zoom=11&lang=pt
http://portal.sbpcnet.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Programa%C3%A7%C3%A3o-Marcha-Pela-Vida.jpeg
http://www.jornaldaciencia.org.br/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-28-at-18.08.10-1.jpeg


13h-15h: Painel online de depoimentos de pessoas de todos os setores sociais 
em torno dos 6 eixos da Declaração “Marcha pela Vida”; 

16h: Ato político de apresentação pública dos pontos essenciais da Marcha; 

18h-19h: Programação cultural 

 

Como participar 

Além do tuitaço e da manifestação virtual com avatares, todas as sociedades, 
associações, organizações e entidades da sociedade civil, bem como todos os 
setores e movimentos sociais, poderão organizar atividades associadas ao tema 
VIDA e em conexão com os pontos centrais do documento-base, a 
declaração Marcha pela Vida no período da manhã do dia 9 de junho. As 
entidades poderão fazer a adesão à Marcha no site oficial da Marcha 
www.marchavirtualpelavida.org.br. 

Também convidamos todos a fortalecerem o evento da Marcha Virtual pela Vida 
no Facebook e postarem postarem vídeos curtos com declarações sobre a 
importância de aderir à Marcha Pela Vida ao longo desta semana em suas 
próprias redes sociais, assinalando a #MarchaPelaVida 

 
A Marcha Pela Vida é de todos nós!  

 

Sobre a Frente pela Vida 

A Frente pela Vida é conduzida pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), Sociedade Brasileira de Bioética 
(SBB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Rede Unida.  

O movimento é baseado em seis pilares, que estão expressos em uma 
declaração divulgada na última sexta-feira, 29 de maio. São eles: 

•  O direito à vida é o bem mais relevante e inalienável da pessoa humana, 
sem distinção de qualquer natureza; 

• As medidas de prevenção e controle no enfrentamento da pandemia da 
COVID-19 devem ser estabelecidas com base científica e rigorosamente 
seguidas a partir de planejamento articulado entre os governos federal, 
estadual e municipal; 

• O Sistema Único de Saúde – SUS é instrumento essencial para preservar 
vidas, garantindo, com equidade, acesso universal e integral à saúde; 

• A solidariedade, em especial para com os grupos mais vulneráveis da 
população, é um princípio primordial para uma sociedade mais justa, 
sustentável e fraterna; 

http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/marcha-pela-vida/
http://www.marchavirtualpelavida.org.br/
https://www.facebook.com/events/705016303633833/
https://www.facebook.com/events/705016303633833/
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/marcha-pela-vida/
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/marcha-pela-vida/


• É imprescindível para a vida no Planeta a preservação do meio ambiente 
e da biodiversidade, garantindo a todos uma vida ecologicamente 
equilibrada e sustentável; 

• A democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para 
assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar 
condições dignas de vida para todas e todos os brasileiros. 

 

Acompanhe vídeos, notícias e baixe os materiais e some-se à Marcha! 

 

Site Oficial:  

http://www.marchavirtualpelavida.org.br/ 

 

Sites das entidades organizadoras:  

 
ABI - http://www.abi.org.br/ 

Abrasco - https://www.abrasco.org.br/site/ 

Andifes - http://www.andifes.org.br/ 

Cebes - http://cebes.org.br/ 

CNBB - https://www.cnbb.org.br/ 

CNS - http://conselho.saude.gov.br/ 

SBB - http://www.sbbioetica.org.br/ 

SBPC - http://portal.sbpcnet.org.br/ 

Rede Unida - http://www.redeunida.org.br/ 

 
Contatos para Imprensa 
 
Vivian Costa -   vivian@sbpcnet.org.br - (11) 98583-4176 
Laura Fernandes - lauraf@saude.gov.br – (61) 99671-1485 
Bruno C. Dias – comunica@abrasco.org.br – (21) 98578-1640 
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