


03
Todos nós que é ser vivente
Não pode se isolar
É preciso tocar a lida
História pra rir e chorar
Senão a vida se esvai
Sem poder comemorar
04
Um dia a gente se joga
Depois de muito estudar
No mercado de trabalho 
Pra poder se sustentar
Construindo seu futuro
Que um dia vai chegar

01
Desde que a gente nasce
E começa a respirar
A vida já vai mostrando
Que teremos que lutar
E a gente é obrigado
A começar a chorar
02
Quando se olha ao redor
E vê a vida passando
A gente vai crescendo
Como uma planta brotando
E vai seguindo uma trilha
Pela vida se enramando



05
Quando a gente se aposenta
Fica um pouco a imaginar
Eu vou deixar esse porto
Sem ter outro pra aportar
Mesmo quando nossa âncora
Já tem onde se jogar
06
O ser humano é danado
Pra ir se acomodando
Compra uma TV nova
E a folhinha vai virando
E a gente ficando velho
Sem ver o tempo passando
07
Só que estamos em outro 
ponto
Outro barco a navegar
Buscando novas manias
Rotinas para organizar
Caso contrário, colega
Sua cabeça vai dançar
08
Mas todo mundo tá vendo
O velho cheio de moral
Pega o seu dinheirinho
E vai ser internacional
Viaja, compra um tênis
Aparece no Jornal



09
Velho é quem se desdenha 
E fica buscando dores
A saudade da juventude
Dos seus pares, seus amores
Como se fosse pecado
Fosse tudo dissabores
10
Pra onde foi esse povo
Depois que se aposentou
Uns tão lá pelo Face
E não esquece o que amou
Outros nem dão noticias
Virou uns banda voou

11
Minha gente é na Aposchesf
Que deve ser o lugar
Onde os sócios se encontram
Pra lutar e pra cobrar
Pra sugerir coisas novas
Que lá se pode implantar
12
A nossa Associação
Faz tempo que foi fundada
Mas a gente só se lembra
Quando tem festa marcada
Mas não foi pra fazer festa
Que a Aposchesf foi criada



13
Mas para conhecer a entidade
E poder analisar
É preciso conferir
Quantos sócios temos lá
Se é homem se é mulher
E onde vamos encontrar
14
Existem muitas propostas 
Que se pode construir
Mas é preciso que o sócio
Queira contribuir
Dando sua opinião
E o que espera daqui
15
Tudo que o se pretende
Faz parte de uma ação
Querendo ver a Aposchesf
Em uma boa situação
Sentindo seu associado
Tendo a consideração
16
Mas pra isso começar
Pra se poder empreender
É preciso que o sócio 
Venha a reconhecer
Fazer o Recadastramento 
Que ele vai responder



17
Pra atender o chamado
Que vier a receber
Pra vir conhecer de perto
O que fez por merecer
Sem essas informações 
Nada vai acontecer
18
A intenção da Aposchesf
É criar novas ações 
Por isso criou o PREVISA
Já com as considerações
Alguns assuntos se sabe
Que são nossas pretensões

19
Pois o grupo voluntário
Gente muito consciente 
Já foi logo se adiantando
Sempre pensando na gente
Criando novas propostas
Pra colher frutos na frente
20
Começando na saúde
O que mais  nos atrapalha
Quem não tem medo de queda? 
Nossa Senhora nos valha
E não tem a assistência 
Quando tava na batalha 



21
A proposta de juntar
De provocar a discussão
De promover as palestras 
No alerta da prevenção 
E muitas outras ideias
Pra mudar a situação
22
Tomar remédio não basta 
Tem que ter a prevenção
Dar as suas caminhadas 
Cuidar da alimentação
Chambaril e a tal rabada
Não faz bem pro coração
23
Ficar sentado em casa
Só vendo televisão
O sofá vai afundando 
Já tem sua marcação
E você vai deprimindo 
Vai perdendo a animação
24
E sem falar na bicada
Que não é boa companheira
Que mexe com a cabeça
E só provoca bobeira 
Jogar dominó na praça 
Durante a manhã inteira
 



25
E o tempo de trabalho 
Que você contribuiu 
Os amigos que deixou 
E depois disso sumiu
Agora Aposchef almeja 
Juntar o que se dividiu
26
Hoje é dia de festa 
E viemos comemorar 
Uma história que faz tempo 
E que hoje deve mudar
Pra viver um novo ciclo
Que temos que acompanhar
 

27
Nossa empresa sempre teve 
Um lugar na nossa vida
Dela sempre teremos 
Uma lembrança querida
E não se pode deixar 
Essa historia esquecida
28
Já se vão trinta anos
E ela sobreviveu
Nem sempre isso acontece
E damos graças a Deus 
Agora é mãos à obra 
E toma que o filho é teu



29
Os sócios que até aqui chegaram
Andam meio distantes
É preciso atualizar 
Muitos dados importantes
Mas venham participar
Pra construir o adiante
30
Lembrança é uma coisa boa
Que o coração acalenta
A emoção pulsa forte
Dentro da alma da gente
Porque amizade se sabe 
Ela nunca se aposenta




