
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

 
Peço as Divas da Poesia,  
Aos mestres da cultura,  
Generosa Inspiração  
Para fazer com bravura  
Um cordel pra concorrer  
Com poetas de estatura. 
 

II 
 
Em versos irei falar  
No ambiente cultural  
E de valores humanos,  
Do progresso em geral  
Também na tecnologia,  
Numa feira magistral. 
 

III 
 
A cultura e a ciência 
Hoje estão mais 
integradas  
Da escola a faculdade  
Estão bem representadas  
Com seus ritmos e cores  
Ficam bem mais 
arretadas. 
 

IV 
 
Viva a nossa cultura!  
E a ciência produtiva.  
Salve oh Rei do Baião,  
E o imortal Patativa 
Orgulho dos nordestinos  
Homens de iniciativa. 
 

V 
 

Estas iniciativas 
A poesia agradece  
O artista se alegra 
E sua auto-estia cresce  
Gerando economia,  
Riqueza que não perece. 

 
VI 

 
Empreender em ciência,  
Em cultura e educação  
É uma atitude digna  
Que enobrece o cidadão  
Dando-lhe oportunidade 
Pra exercer sua profissão. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
O jovem empreendedor  
Que ainda é estudante  
Está pensando na frente  
E agindo a todo instante  
Não tendo tempo a 
perder  
É seu próprio 
comandante. 

 
VIII 

 
Não desista de seus 
sonhos  
Seja um protagonista  
Mostre o que sabe fazer,  
Confiante e otimista 
E se você preferir 
Seja também cordelista. 
 

IX 
 
A regra é não se esconder  
Com medo de arriscar  
Faça o seu próprio nome  
Deixe o medo ir pastar  
Desenvolva seus talentos  
Tenha do que se orgulhar. 
 

X 
 
Seja sempre otimista  
Pense como um vencedor  
Faça sempre a sua parte  
Seja um empreendedor  
Acredite nos seus sonhos  
Não queira ser perdedor. 
 

XI 
 
Quer ter sucesso na vida?  
Tenha foco e ação 
Em breve você terá  
Plena realização  
Como profissional 
Da mais digna posição. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
Vai aqui mais uma dica:  
Respeite a natureza  
Cresça com ética e moral  
Dentro da sua empresa  
Com sustentabilidade  
Viva bem sua riqueza. 

 
XIII 

 
Devem ser humanizados 
A ciência e o progresso  
E toda a tecnologia  
Promova melhor acesso  
Aos direitos humanos  
Sem apelar pro excesso. 
 

XIV 
 
Toda nação que se presa  
Investe em educação,  
Promovendo dignidade  
Ao nobre cidadão 
Sem apelar para a força  
Preferindo a prevenção. 
 

XV 
 
Vou ficando por aqui  
Pedindo aos senhores  
Pela cultura de paz  
Evitemos os horrores  
Promovendo Educação  
Respeitando os 
professores. 
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