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Guerreiras
Dedicamos esse cordel – Mulheres: do
Preconceito à Justiça!, a todas valentes
guerreiras, mães, fortes e vitoriosas. A arte
desses versos é uma homenagem a cada
mulher de todas as origens, raças e regiões
do Brasil.
A nossa intenção é ampliar através desse
instrumento popular, o debate sobre a
desigualdade, violência e a luta da mulher
frente às durezas da vida, realizada com
determinação e dignidade.
Salve as mulheres da Saúde e
Previdência toda hora, dia e ano. Da capital
ao sertão, mulheres que vibram e fazem
acontecer.
Parabéns, companheiras
Direção do Sindsprev-PE
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Abro o nosso cordel
Para homenagear
100 anos do Dia da Mulher
É fato de admirar
O Sindsprev sai na frente
Com o verso popular
Mulheres bem guerreiras
São fortes com ação
Do preconceito à justiça
Na luta tem nobre missão
Combater as injustiças
Com boa determinação
Mulheres encantadoras
São mesmo sensacionais
Meigas, lindas, amorosas
Delicadas, geniais
Mães sempre batalhadoras
Todas são especiais
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A história já mostrou
Verdadeira submissão
Abaixavam a cabeça
Tinha medo de dizer não
Mas isso foi no passado
E não vai voltar mais não
Passaram humilhações
Coisa de arrepiar
Mas mulher é mesmo forte
Não deixou isso avançar
Levantam sempre a bandeira
Pra luta continuar
Da exclusão à conquista
Temos é que admirar
Mulheres trabalhadoras
Começaram a lutar
Conquistando seu espaço
Para o Brasil prosperar
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O histórico hoje é forte
E é sempre bom andar
Talentos aparecendo
Dia-a-dia há conquistar
Temos enfermeiras e médicas
Para saúde melhorar
Mulheres trabalhadoras
Auxiliar de enfermagem
Dedicada ao que faz
Mostrando sua bagagem
Há técnicas analistas
Com bravura e coragem
O caminho segue em frente
Vou dizendo mais profissões
Engenheiras e peritas
Fortes determinações
Biomédicas, Farmacêuticas
São todas com devoções
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Mulheres inspiradoras
Poetisas geniais
Palavras encantadoras
Todas bem especiais
Tem liberdade de expressão
Em cada poesia que faz
Mulheres corajosas
Política tem ação
Mostrando ser destemidas
Defendendo o cidadão
A força é firme e forte
Prosperando a nação
O voto é poderoso
Forma da mulher lutar
Colocar sua opinião
Para poder transformar
Mostrando o rumo certo
Que o Brasil pode trilhar
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Contra desigualdade
Mulher usa sabedoria
Mostra a seriedade
Em favor da democracia
Essa forma de lutar
Ela sempre defendia
Mulheres têm grande garra
Buscam força pra libertar
Combatem a opressão
Procurando recriar
Mesmo sofrendo tropeços
Ela consegue superar
Enfrentaram vida dura
Com toda dignidade
Combateram ditadura
Com força e com vontade
Sempre pronta para lutar
Mostrando capacidade

7

Violência nem pensar
Isso não é solução
Agressão contra mulher
Não tem nem mesmo perdão
Tem a Lei Maria da Penha
Quem vier com essa ação
Mulheres sempre mulheres
Na essência do viver
Tem um toque delicado
E tudo faz com prazer
São muito inovadoras
Fazendo acontecer
Mulheres prontas pra luta
E quem vai encarar?
São muito organizadas
Você pode apostar
De todas origens e raças
Para o Brasil caminhar

8

Mulheres que vibram
E fazem acontecer
Lutam pelas conquistas
Tão prontas para vencer
Unidas são sempre fortes
E sempre vão crescer
Mulheres belas como a flor
Transborda inspiração
O toque é feminino
Vibrando o coração
O olhar é bem perfeito
Mostra grande emoção
Mulheres adoradas
São simples para amar
Muitas são enfeitadas
Para o amor conquistar
Tem um sorriso feliz
Que vem do seu doce olhar
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O poema em homenagem
Para mulher encantar
São os versos de cordel
Você pode admirar
E cada linha escrita
Faz a alma fascinar
Mulheres previdenciárias
Têm várias atividades
Cuidam da casa...da família
Com toda vontade
No seu dia-a-dia do trabalho
Colocam qualidade
Sindsprev é assim
Homenageia com criação
Mulheres da Saúde e Previdência
Da capital ao sertão
Declamando poesia
Que vem do coração
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