FAQ
Quais são as perguntas que já surgiram ou podem surgir sobre a
Campanha?
O que é a Campanha?
Caixa Aberta é uma campanha por mais transparência no processo de
vacinação contra a Covid-19. No site oficial (transparenciavacina.org.
br) e nas redes sociais das organizações responsáveis e apoiadoras,
você encontra as informações que temos sobre vacinas e pode cobrar o
Ministério da Saúde - por meio da assinatura da Carta de pressão - o que
ainda falta ser divulgado.
Quem organiza a Campanha?
A Campanha Caixa Aberta é realizada pela Open Knowledge Brasil, Abraji,
Transparência Brasil, Transparência Internacional, Rede de Pesquisa
Solidária e Observatório da COVID-19 com apoio da Purpose Brasil. São 7
organizações da sociedade civil, apartidárias, que começaram a campanha
para que os dados sobre a COVID e, posteriormente, a vacinação fossem
transparentes e acessíveis.
Além das organizações que compõem o comitê gestor da campanha, mais
de 55 organizações apoiam a campanha, ou seja, endossam nossos pedidos
e nossa motivação. Você pode conferir todas as organizações envolvidas em
“Quem Somos” no site.
Por que Caixa Aberta?
Começamos a campanha em dezembro de 2020 pedindo por transparência
nos dados da pandemia de coronavírus no Brasil. Nesse momento,
nomeamos a campanha como Caixa Preta: uma referência às caixas pretas
da aviação que contém todas as informações sobre os voos, mas que
são inacessíveis. Entendemos que era esse o cenário do Brasil: um avião
em plena queda, escondendo as informações mais importantes. Com o
amadurecimento da campanha, percebemos que o termo caixa preta era
ofensivo e discriminatório e optamos por mudar, sem perder a essência,
afinal, ainda precisamos urgentemente abrir a caixa com os dados da
vacinação no Brasil.
O que vai ser feito com os meus dados?
Temos dois tipos de dados que são coletados nessa campanha:
1) os de navegação, que são gerados pelo acesso ao site e 2) os fornecidos
no formulário de pressão. Ambos são usados pelas organizações da
campanha para, de modo agregado, analisar os resultados e tomar decisões.
Ao fim da campanha, seus dados serão excluídos e se você precisar de
mais informações sobre seus dados, é possível enviar um email para
caixaaberta@transparenciavacina.org.br Se quiser saber isso de modo
detalhado, confira nossa política de privacidade.
Como vocês vão pressionar o governo?
Já estamos pressionando! No final do ano passado, lançamos uma primeira
nota técnica sobre a falta de transparência nos dados do combate à
pandemia no país e a enviamos para a Controladoria Geral da União (CGU).
A CGU pediu esclarecimentos do Ministério da Saúde, que até agora não se
pronunciou.
No início de 2021, quando lançamos a segunda fase da campanha voltada
para a transparência de dados da vacinação, fizemos uma segunda nota
técnica que aponta que mais de 70% das informações sobre vacinação não
estão acessíveis. A nota repercutiu em diversos canais (CNB, Jornal Hoje,
Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Poder360).
Agora, com a campanha do site, a cada 5 mil assinaturas, enviaremos
um pedido de acesso à informação e um ofício, pressionando os órgãos
responsáveis para que disponibilizem as informações que precisamos sobre
a vacinação no país.
Até quando o site fica no ar?
Nessa nova fase da campanha, nossa urgência é pela transparência nos
dados da vacinação no país. Para isso, nosso site ficará no ar, coletando
assinaturas por um mês, mas não se preocupe: A campanha só vai parar
quando soubermos tudo que precisamos saber para enfrentar a crise
coletivamente.
Eu posso participar como voluntário (a/e)?
Você nos ajudará imensamente compartilhando nossos materiais e nosso
site nas suas redes sociais. Você pode fazer isso Seguindo as páginas das
organizações realizadoras e as #QueremosVacina #CaixaAbertadaVacina
#TransparenciaVacina e compartilhar o que publicarmos por lá. Outra
maneira de apoiar nossa campanha é baixar os materiais (link para isso) e
publicar nas suas redes.
Caso você faça parte de uma organização e queira divulgar nossa campanha
para seu público ou tem outra ideia para divulgação, mande um email para
caixaaberta@transparenciavacina.org.br que teremos prazer em falar com você.
Quem financia a campanha?
A Campanha tem dois tipos de custos: 1) análise técnica: cada organização
dedica parte de sua equipe técnica e de comunicação para a campanha
com horas de trabalho; 2) custo de desenvolvimento do site e artes que
foram financiados pelo Laboratório Anticorrupção da Purpose, uma
organização global que tem escritório no Brasil e que apoia movimentos
na luta por um mundo mais aberto, justo e habitável. A Purpose desenvolve
campanhas de engajamento e mobilização em torno de causas e o
Laboratório Anticorrupção apoia projetos para mais transparência e acesso
à informação.
Porque a campanha não fala de governadores e prefeitos?
Nessa fase, a campanha tem o foco de pressão no Ministério da Saúde
porque cabe ao governo federal a coordenação do plano nacional de
imunização, dando diretrizes e orientações aos demais governos. Por isso,
a organização e disponibilização das informações sobre vacinação devem
ser feitas de modo centralizado pelo governo federal. É com esses dados
centralizados que estados e municípios podem organizar suas próprias
estratégias de vacinação.
Como posso saber o impacto da campanha no governo?
Quando assinar a campanha, não esqueça de deixar marcada a opção
para receber as comunicações da campanha via email. Nós atualizaremos
todos os passos da campanha por lá. Você também pode seguir as
#QueremosVacina #CaixaAbertadaVacina e #TransparenciaVacina nas suas
redes para acompanhar tudo que postarmos por lá!

