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Tá vendo aquele edifício 
moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me chega um cidadão
E me diz desconfiado, tu tá aí 
admirado
Ou tá querendo roubar?
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar o meu tédio
Eu nem posso olhar pro pré-
dio
Que eu ajudei a fazer
Tá vendo aquele colégio 
moço?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Pus a massa fiz cimento
Ajudei a rebocar
Minha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar
Esta dor doeu mais forte
Por que que eu deixei o norte
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava mas o 
pouco que eu plantava

Tinha direito a comer
Tá vendo aquela igreja moço?
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo
Enchi minha mão de calo
Lá eu trabalhei também
Lá sim valeu a pena
Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que cristo me disse
Rapaz deixe de tolice
Não se deixe amedrontar
Fui eu quem criou a terra

Canção do 
Edificador

Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a terra
Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar

“Cidadão - Zé Geraldo”



3
Chegou a hora: 

ajude a mudar o Crea-SP

“Por que pago anuidade?”, “O 
que o Conselho fiscaliza?” e “Por 
que não existe Exame de Ordem no 
Crea?” são questionamentos fre-
quentes entre os profissionais regis-
trados em São Paulo. No entanto, 
o que muitos não lembram é que o 
Crea-SP integra um sistema profis-
sional criado através de Lei Federal, 
há mais de 80 anos, e que para mu-
da-lo os normativos que regulamen-
tam o exercícios das profissões de-
vem ser discutidos e atualizados.

E o momento de mudança che-
gou! A partir do dia 30 de abril, as 
propostas para melhorar o sistema 
poderão ser enviadas pela internet. 
Assim, o que for selecionado e apro-
vado, em São Paulo, será encaminha-
do para o 9º Congresso Nacional de 
Profissionais, que acontece no se-
gundo semestre deste ano, em Foz 
do Iguaçu/PR.

ACESSE O CREANET E ENVIE 
SUA PROPOSTA

As propostas aprovadas em São 

Paulo serão sistematizadas por co-
missão especialmente criada para 
acompanhar esses trabalhos e leva-
das pela delegação paulista para o 
Encontro Nacional. O tema central do 
Encontro é “O Sistema Confea/Crea 
em defesa da Engenharia e Agrono-
mia Brasileiras”, com os seguintes 
eixos temáticos:  defesa e fortaleci-
mento da engenharia e da agrono-
mia junto à sociedade; tecnologia e 
inovação; e carreira e prerrogativas 
da engenharia e da agronomia.

Apresente suas propostas e colabore para melhorar o seu sistema profissional
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