CADASTRO (Em literatura de cordel)
Letra: Zemaria Gadelha
I
Para você garantir
Em qualidade e quantidade
Uma boa oferta d’água
Use sua habilidade
O “CADASTRO” é o caminho
Trate-o com muito carinho
E responsabilidade
II
É o ponto de partida
Para essa garantia
E toda a demanda d’água
Por região avalia
Para a atual geração
E as futuras que virão
Nova esperança se cria
III
Cada bacia hidrográfica
Tem peculiaridades
Depende dos usuários
Com suas necessidades
Os nossos órgãos gestores
Trabalham esses valores
Para mais facilidades
IV
Seja de reservatório
De córrego, rio ou nascente
De poço raso ou profundo
Água bruta é um presente
Mas evite o desperdício
Corrija-se no início
Pois você é consciente
V
Torneira aberta ou pingando
Jamais podemos deixar
Os vazamentos em tubos
Precisamos evitar
Lavar carro ou calçada
Com mangueira, é atrasada
Essa idéia, nem pensar
VI
Desmatamento em nascentes,
Margens dos rios, é ruim
Riachos, açudes, lagoas
Preserve-os, pois só assim
Como quem faz uma prece
A natureza agradece
E o manancial não tem fim
VII
Causando a poluição
Dos nossos mananciais
Temos muitos poluentes
Contaminando os canais
Como os esgotos domésticos
Dando trabalho pros médicos
As doenças são demais
VIII
Temos lixos das indústrias
Nossa preocupação
Eles são bem perigosos
Na sua destruição
Precisam de tratamento
Um sério acompanhamento
É a melhor solução

IX
Agrotóxicos são usados
Sempre em toda plantação
Lixos jogados nas ruas
É falta de educação
Vão para os mananciais
Causam doenças fatais
Pra nossa população
X
As pocilgas e os currais
Devem ser edificados
Para não causar problemas
Em locais apropriados
É preciso ser esperto
Quem procura fazer certo
Colherá bons resultados
XI
Se a água é tão importante
Pare, para analisar
Que a gente valorize
Invés de desperdiçar
Como OUTORGA é necessário
Hoje todo usuário
Bom exemplo pode dar
XII
Vem mais água pro sertão
O semi-árido nordestino
De Cabrobó, Pernambuco
Dois canais levam ao destino:
Matando a sede que sente
O nosso povo carente
Que sonha desde menino
XIII
Os grandes reservatórios
Jamais serão negativos
E a produção agrícola
Receberá incentivos
Empregos serão gerados
Em cinco grandes estados
São pontos bem positivos
XIV
Maior rio brasileiro
“Velho Chico”, o mais bonito
Não sofrerá conseqüências
Não perderá nenhum mito
Pela contribuição
A mãe d’água e o minhocão
Agradecem, acredito
XV
Antes desses benefícios,
Precisamos receber
Técnicos capacitados
Que vão nos oferecer
Todos seus conhecimentos
Com esses cadastramentos,
Os quais, devemos fazer
XVI
GEOSOLOS, a empresa
Vai disponibilizar
O pessoal já treinado
Conduzindo seu crachá
Pro CADASTRO preencher
Você vai agradecer
E a vida vai melhorar

