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I
A carta mais importante
Da história da humanidade
E a das Nações Unidas
Falo com propriedade.
Pois nela está o preceito
Da justiça e do direito
Princípios fundamentais
Que formam laço profundo
Para garantir ao mundo
A manutenção da paz.
II
Após a II Guerra
Mundial a humanidade
Estava estarrecida
Com tamanha crueldade.
O mundo estava exausto
Por causa do holocausto
Hiroshima e Nagazaki
Resolveram então se unir
Para poder prevenir
Nova guerra, novo ataque.
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III
Eis o Preâmbulo da carta,
Ouçamos atentamente!
Pois é ela que nos farta
De vida e paz permanente
No contexto mundial,
Econômico e social,
Da justiça e do direito.
Não existe paralelo
Esse é o texto mais belo
Que já li, o mais perfeito.
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“NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDADAS1, RESOLVIDOS a
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por
duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis
à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade
de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações
grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a
justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de
outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e
a promover o progresso social e melhores condições de vida
dentro de uma liberdade ampla.
E PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns
com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças
para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir,
pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que
a força armada não será usada a não ser no interesse comum,
a empregar um mecanismo internacional para promover o
progresso econômico e social de todos os povos.
RESOLVEMOS CONJUGAR NOSSOS ESFORÇOS PARA
CONSECUÇÃO DESSES OBEJETIVOS. Em vista disso, nossos
respectivos Governos, por intermédio de representantes
reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus
plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma,
concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e
estabelecem, por meio dela, uma organização internacional
que será conhecida pelo nome Nações Unidas” .

1 Texto publicado pela ONU.
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IV
Os propósitos e princípios
Que estão assegurados
Nesta Carta Universal
Não podem ser violados.
Asseguram às nações
Amistosas relações
Baseadas no respeito
Ao princípio de igualdade
Para toda a humanidade
Este foi o maior feito.

V
Que não se repitam mais
As barbáries de outrora
Prevaleça sempre a paz
Na casa que a gente mora;
No mundo que a gente vive;
No nosso eu, inclusive!
Na terra que a gente habita
Nunca mais se faça a guerra!
Pois entre o céu e a terra
Paz é a coisa mais bonita.
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VI
Pegue a semente da paz
E plante no seu coração
Que é o solo mais fértil
Pra fazer a plantação.
Depois plante no seu lar
E comece a semear
Na sua comunidade.
Regue tudo com amor
Pra fazer nascer a flor
Da paz na sociedade.
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Sobre Tião Simpatia
O Poeta Popular Tião Simpatia foi alfabetizado aos 15 anos de idade por meio da Literatura de Cordel na Zona Rural de Granja-Ceará.
Concluiu seus estudos em Camocim, mudando-se para Fortaleza em
2006, onde reside atualmente.
Com 24 anos de estrada, mesclando música, cordel e cidadania, o
artista tem vários CDs lançados e dois DVDs”, além de vários cordéis
dentre eles o mais conhecido “A Lei Maria da Penha em Cordel ”, traduzido em inglês, espanhol, braile, e apresentado para 60 mil alunos
da Rede Municipal de Ensino de Teresina, entre 2014 a 2016.
Viaja por todo o Brasil se apresentando ao lado de Maria da Penha
e foi quatro vezes à África: duas vezes a Cabo Verde e duas vezes a
São Tomé e Príncipe. Sua trajetória internacional começou em 2011
quando foi convidado pela Organização das Nações Unidas-ONU,
para participar de uma oficina sobre violência doméstica, com 26 artistas Latino-Americanos na Cidade do Panamá.
Em 2011 passou a integrar da Red de Artistas ÚNETE da Campanha
Global do então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon,
“UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres ”.
Membro eleito da Associação Brasileira de Literatura de Cordel –
ABLC; sócio efetivo da Academia de Ciências, Artes e Letras de Camocim-ACCAL; parceiro do Instituto Maria da Penha e Presidente da
Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência - APAVV
Contatos com o autor:

Telefone: (85) 9.8187.8899
Whatsapp: (85) 9.9949.1338
E-mail: tiaosimpatia@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/tiaosimpatia
Site: www.tiaosimpatia.com
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