Vou lhes contar uma história
Que começou há algum tempo
É pra guardar na memória
O que relato no momento

Existia um grupo em Goiás
Preocupado com a privatização
A saúde não tinha paz
Isso lhes trazia insatisfação
O fato derradeiro
Na caminhada um encontro
Foi lá no Rio de Janeiro
Forças se uniram num ponto
Tinha juventude, homem, mulher
Gente da sociedade civil
E não era uma busca qualquer
Começou o que nunca se viu
Professor, professora, estudante
Profissionais numa bela atitude
Firmaram-se como militantes
Pelo Sistema Único de Saúde
E pelo caminho tinha OS’s
Coronelismo, precarização
Mas pra tudo o que viesse
Essa galera dizia NÃO
Houveram conselhos e conferencias
De muitas lutas eles participaram
Eram muitas as incoerências
E todas eles confrontaram

E eis que a privatização
Acirrou-se em todo o estado
Energia, saúde, educação
Até o transporte pode ser terceirizado
Pra quem não compreendeu a ligação
Quando terceiriza se prioriza o mercado
As mesmas regras da privatização
O capital passa do publico pro privado
Me refiro a lucros e dinheiro do povo
Concentração de recurso que por direito é nosso
Em empresários e banqueiros de novo
É a velha oligarquia que não larga o osso
O governo ao destituir
De um órgão público, a gestão
Passa a poder investir
E as OS’s recebem o cifrão
Antes não havia nenhum dinheiro
Impossível concurso e investimento...
E aparece o que não tinha primeiro
Agora está explicado o sucateamento
Na história dessas pessoas
São muitos os personagens
Esse cordel não foi feito à toa
Vamos desenhar as imagens
Essa equipe de prestígio
Venho homenagear
Cito nomes queridos
Para poder finalizar

Mesmo nessa narração verídica
Poderíamos usar o ‘era uma vez’
Isso a história reivindica
Pra rimar com a inspiradora Walderez
Vamos falar de várias pessoas
Temos mais parceiras de atitude
São mulheres que não vieram à toa
Ivanilde e Flaviana do SindSaúde
Mostrando a cara ou nos bastidores
Lembremos outras equipes, enfim
Estou falando de lutadores
Do CEBES, Cristiane e Renatim
Há mais duas figuras que aqui devo citar
Com um trabalho sem igual
É da História, a Professora Ana Lucia
E a Junia do serviço Social
Há também um companheiro
Com nome histórico de gente grande
Do Andes, o guerreiro
Nosso professor Alexandre
Há também os estudantes
Da Enfermagem, Nutrição e Medicina
Tem também anjinho militante
Farmácia também entrou nessa sina
Mesmo com sobrecarregada rotina
Somos Cassio, Diego, o Fernando
Janio, Victor, Jilvani, Dayane, Cristina
Michele e Laurianna lutando

E o trabalho não termina
Nosso grupo não arreda o pé
Estamos também em
Aparecida
Temos o Enfermeiro Zé
São muitas forças do nosso
lado
Outras tentam nos derrubar
Mas com Gabriela no secretariado
A gente consegue dificultar
Nos organizamos melhor
Contra as investidas neo-liberais
Que deixam a saúde pior
E privilegia os donos dos capitais
Entendemos que essa mercantilização
Os direitos da saúde finda
Somos fortes como organização
Temos a Jacqueline Lima
E a essa professora guerreira
Toda a nossa consideração
Militante, honrada, verdadeira
Nossa amiga e inspiração
À luta essa equipe faz jus
E tem apoio de outras forças, afinal
Na luta e defesa pelo SUS
100% público e universal
Nossa luta é cotidiana
Do nosso direito não abrimos mão
Somos a Frente Goiana
Contra a privatização
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