
 

JORNADA NACIONAL #VACINAPARATODOSJÁ – 20/02  
  
Estimados/as Companheiros/as! 
 
Estamos todos/as engajados/as na realização da Jornada Nacional 

#VacinaParaTodosJá. Tal como fizemos no ano passado para o FUNDEB e 
sua regulamentação, queremos difundir a Carta do Forum de Presidentes 
e vice-presidentes das Comissões de Educação das Assembleias 
Legislativas, destacando a prioridade para os profissionais da educação, a 
segurança sanitária para as comunidades e a segurança alimentar dos 
estudantes, com amplo apoio de entidades nacionais e movimentos 
sociais, e a manifestação do Conselho Nacional de Saúde em defesa do 
orçamento público setorial capaz de assegurar o enfrentamento à 
pandemia para 2021. Uma construção complexa, por natureza, delicada, 
que demandou e demanda muita atenção e dedicação para seu êxito tão 
importante no cenário político, social, econômico, cultural e sanitário. 

Esta atividade se soma às nossas lutas mais específicas de cada um de 
nossos setores e resultará numa acumulação de forças necessária para o 
que ainda virá com a contrapartida exigida pelo governo Bolsonaro 
condicionando o auxílio emergencial às reformas ultraliberais.   

Estão em curso os agendamentos nas Presidências do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e da Comissão Mista do Orçamento.  

O formato da jornada virtual impõe a definição de uma dinâmica 
mais complexa e mais abrangente, em dois blocos e horários distintos: um 
matinal e nacional cruzando as redes sociais; outro, em lives no âmbito 
dos estados repercutindo a mobilização nacional e envolvendo mais 
densamente a participação local e setorial. 

Em ambos os casos, pequenos videos de artistas, lideranças de 
movimentos sociais, intelectuais, parlamentares, conselheiros/as, 
profissionais da saúde e da educação, estudantes, pais e mães, usuários 
do SUS, gestores estaduais e municipais chamando para a pauta da 
jornada são bem vindos em suas próprias redes, assim como na 
construção e difusão das lives e inserções nas respectivas redes sociais.  

 
 
 
 
 
 
 



 JORNADA NACIONAL #VACINAPARATODOSJÁ – 24/02  
 
Programação  
 
 9:00 h - Abertura da Jornada - com performance na frente do 

Congresso (com apoio do PT DF e transmissão pela Liderança da Minoria 
na Câmara dos Deputados  

 9:30 h – Transmissão das Falas da Comitiva (ainda na frente do 
Congresso) que fará a das Cartas da educação e da sáude  

10:00 h Recepção da Comitiva na Liderança da Minoria da Câmara e 
início das agendas institucionais internas  

TUITAÇO – com banco de twittes e arte comum disponíveis – 
fiquem atentos aos links que serão informados 

 
11:00 h – Live de 60 minutos com transmissão cruzada (o 

protagonismo setorial será assegurado com a multiplicação em perfis dos 
distintos movimentos, entidades, mandatos aliados etc) com participação 
de parlamentares Federais, Estaduais, Municipais, gestores/as Estaduais e 
Municipais, que apoiem a pauta da Jornada Nacional - gerada pela 
Liderança da Minoria na Câmara   

13:00 h – Lives de 60 minutos com transmissão cruzada organizadas 
em cada um dos Estados reproduzindo localmente o formato nacional das 
11h00 com a participação de conselheiros/as, lideranças de entidades e  
movimentos, conselhos profissionais, membros do Ministério Público  e de 
Defensorias Públicas, da FIOCRUZ, infectologistas, pesquisadores, 
institutos, lideranças dos movimentos e de gestão pública em âmbito 
estadual e local etc. 

20:00 – Big Live de encerramento da Jornada Nacional - 
apresentação do vídeo informativo das atividades da Comitiva no 
Congresso e da representações da Frente pela Vida, do Conselho Nacional 
de Saúde, do Fórum das Comissões de Educação das Assembléias 
Legislativas e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.  

 
 
Permaneçam atentos/as! Será uma grande jornada! 
Atualizaremos as informações sobre links e materiais de divulgação à 

medida de suas definições. 


