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Minhas amigas e meus amigos
Uma história vou contar
É sobre um sistema de saúde
Que agora querem acabar  
O nome dele é SUS 
Veja bem o que vou falar
Muito história tenho a contar

Há muito tempo atrás
Não tinha saúde não
Para se receitar no posto
O pobre penava no chão
Era a chamada indigência
Um sofrimento tão grande
Que levava nossa paciência

Foi pensando na saúde
Que muitas pessoas se juntaram
Para acabar com  a negligência
Criaram então o SUS
Um sistema de saúde
Para atender a todas e todos
Sem nenhuma deferência

Para o SUS ser completo
Criou-se a Atenção Básica
Para a Saúde da Família
A saúde bem cuidar
Tem  agente  de saúde 
Para melhor acompanhar
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E assim a vida no Brasil
Inaugura uma nova era
Com mais saúde e atenção
Temos mais disposição
Pra enfrentar o rojão
Com mais forte coração
Mais poder de decisão

Ocorre que para o sistema
De saúde melhorar
Temos que fazer conferências
Para o SUS aprimorar
Juntar todo mundo
Numa grande reunião
Para discutir a saúde da nação

Mas não é só isso não
Existem os conselhos 
Onde é feita a fiscalização
De tudo que existe na saúde  
Com poder de participação
Usuário, trabalhador e gestão
Pensam a saúde da população

São muitas as conquistas
Se aqui eu for falar
Vou passar uns trinta anos
E vocês nem vão acreditar
Que tudo isto foi feito
Pelas muitas mãos
De tão diversa população
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Vou falar com precisão
Sobre um atendimento
Que é feito no território
Da sua moradia
Uma  Ubs é instalada
Para dar a garantia 
Tem Acs todo dia

Para dar mais segurança
E fazer a prevenção 
Evitar que fique grave 
O problema da pressão
O acesso é garantido e
Sem haver distinção
Melhora a situação

Para que tudo funcione
Precisa de financiamento
Pois se o dinheiro não chega
Não se pode fazer saúde
É preciso planejar
Para poder bem aplicar
E ser um bom investimento

Acontece que o governo
Que agora aí está
Não respeita a nossa luta
E o SUS que acabar
Modificando a Pnab
Esvaziando a equipe
O Acs que retirar
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Pior ainda será
Se ele for misturar
Acs com Ace 
Numa grande confusão
A mistura dos papéis
Sem haver definição
Isto num vai dar certo não

Não me conformo com isto
E venho aqui protestar
Pois esse tal de pacote mínimo
Que o senhor que colocar
Só prejudica a saúde
Reduz o atendimento
E o SUS vai desmontar

Para a grande população
Fica a grande questão
O SUS é um sistema
Ainda em construção
Precisamos melhorar
E num é acabar não
Vamos então nos mobilizar

Foi rompido sem razão
O grande trato feito
Da participação plural
Nesta grande construção
Não levando em consideração
A importante decisão
Do Controle social  
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Convido a todas e todos
Para unir as nossas mãos
Defender nossos direitos
Respeitando a Constituição
Lutar pela justiça
Eleva a dignidade
Dar valor ao cidadão 

Vieram me oferecer 
O tal plano popular
Quero isso não senhor
Quero Esf de volta
Ubs bem equipada 
Com uma boa atenção
Pelo SUS nós vamos lutar

Deixo aqui o meu recado
Com grande convicção
Tudo que aqui falei
Repito com emoção
Para o SUS não se acabar 
A Pnab precisa melhorar

Eu me despeço de vocês
Deixando aqui estes versos
Com o compromisso
De fazer um grande mutirão
Pra defender a Pnab 
Eu sou usuária do SUS
Meu nome é Conceição.

Olinda, 19 de Novembro de 2017
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