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I

Meu amigo me desculpe pela 
Minha petulância mais 
Eu preciso é saber 
O que danado é vigilância???????

II

Ela serve pra prender?? 
Ou somente vigiar???? 
Eu tento compreender!!!!! 
Você pode me explicar???

III

Ouvi falar que são quatro 
E de muita importância!!! 
Eu quero saber agora 
Desculpa a ignorância…

IV

Soube que tem a sanitária, 
Epidemiológica, ambiental 
E a da trabalhadora e trabalhador
Me explique cada uma 
Vosmecê pode por favor?

V

Sim eu posso explicar 
Pra mim será um prazer 
Tudo sobre as vigilâncias 
Vou agora te dizer…
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VI

Primeiro posso te afirmar 
Que quatro caminham unidas 
Se tratando de prevenção em saúde 
Todas elas são queridas.

VII

Pois no campo da saúde 
Elas estão relacionadas 
Respondem desda alimentação 
A questão das águas tratadas

VIII

Como são temas complexos 
Parecendo um jogo de xadrez 
Preciso te informar 
Uma a uma de cada vez

IX

A vigilância sanitária faz o controle de bens, produtos e serviços que trazem riscos 
À você cidadã e cidadão 
E ainda digo mais ela 
Protege toda a população

X

Tem a epidemiológica que até 
O nome é intrigante 
Mas como todas as outras 
É também muito importante 
Ela mesma reconhece 
E faz a notificação 
De doenças e epidemias 
Que assolam a nação
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XI

Essa tal de ambiental 
Até o nome já explica 
Vai desde o consumo da água 
Ao combate da zika 
interfere no ambiente 
Físico, psicólogo e saúde social 
Também controla resíduos e 
Além de outros fatores 
Ou seja vai desda águas
Passando por roedores

XII

Não podemos esquecer 
Da saúde do trabalhador 
E da trabalhadora 
Pois se tratando de prevenção 
E saúde no trabalho 
Ela é uma defensora 
Ela realiza estudos, ações de 
Assistência e também de prevenção 
E vigia os agravos em saúde 
Na cidade e em toda região

XIII

E agora eu te pergunto 
Se consegui te explicar 
Se ainda tiver alguma dúvida 
Eu posso continuar…
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XIV

Obrigado meu amigo 
Por sua explicação 
Sinceramente te digo 
Dúvida não tenho mais não.

XV

Pois se é assim meu amigo 
Temos que comemorar 
Porquê a partir de agora 
Um fato histórico vou te contar

XVI

É que agora em fevereiro e março 
Em Brasília que é a capital federal 
Vai acontecer a 1ª conferência de 
Vigilância em saúde 
Do Conselho Nacional

XVII

Que irá propor diretrizes 
Para a política de vigilância 
E que na conjuntura atual 
É de extrema importância

XVIII

Com a revisão da PNAB 
Que limita o acesso 
E a reforma trabalhista 
Outro grande retrocesso
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IXX

A EC 95 que congela investimentos 
Na saúde, assistência e na educação 
Essa 95 destrói vidas, sonhos e 
Esperança da nossa população

XX

O fim dos mais médicos 
Das farmácias populares 
E outros serviços similares 
Se como não bastasse querem nos 
Empurrar de goela abaixo 
Os tais planos populares

XXI

O temer e seus aliados 
Sem a menor competência 
Vão tentar nos massacrar 
Com a reforma da previdência

XXII

Já acabaram com o minha casa 
Minha vida, a assistência social 
Que perdeu 92% de seu orçamento 
Turma de corruptos incompetentes 
Querem transformar o Brasil 
Num país de indigentes

XXIII

Sem falar nos 12 bilhões 
Em emenda parlamentar 
Que foi pago aos hipócritas do 
Poder pra o temer escapar
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XXIV

Mais o povo brasileiro tá acordado 
E já estava na hora 
De lutar contra os retrocessos
Eu tô nessa vamo sim simbora

XXV

Acreditar e lutar sem temer 
Essa será nossa missão 
Trazendo a esperança 
Pro Brasil nossa nação

XXVI

O fascismo tem suas raízes 
Inclusive em São Paulo 
Onde o Doria é um mascote 
Com seu higienismo condena a 
Poprua diariamente a morte.

XXVII

Convidamos a vocês que desejam 
Um Brasil melhor e solidário
Do sul ao extremo norte 
Pois lhes digo com certeza 
Unidos seremos mais forte

XXVIII

Pois essa responsabilidade é minha 
Mas é principalmente sua, povo varonil 
Por isso sejam bem vindas e bem 
Vindos à 1ª conferência de 
Vigilância em saúde do Brasil.
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