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Existem momentos, que pessoas acreditam que unindo 

valores, pode-se construir uma estrada para que idéias, 

conhecimento e aprendizado, podem estar juntos, na 

direção do estágio maior de um ser humano, o saber, 

pois a cada momento nesta estrada chamada CLUB 

DO RH, vidas podem tornar o saber de si e o conhecer 

alguém, fontes de luz e energia para o prazer de ser 

vida! 
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Esta é uma pequena obra em forma de Acróstico, em 

que uso as letras dos nomes (não repetidos) da lista 

dos associados do CLUB DO RH de Uberlândia, para 

exaltar estas vidas como atores deste Club e como 

pessoas humanas e profissionais. 
 

 

Não falo de ninguém em particular, mas transito pela 

grandeza das vidas, sua importância e como são 

preciosas para o universo. 

 

Viajo no universo encantado das oportunidades, da 

realidade e até dos sonhos impossíveis, passo pelos 

jovens que precisam de educação e sigo até o castelo 

encantado dos sonhos. 

 

Enfim a razão das vidas aqui estarem, deve-se ao 

universo encantado que possuem, o CLUB DO RH, 

origem deste sentimento que aqui se projetou em 

forma de acróstico. 

 

Esta obra pode não chegar até o campo sublime do seu 

gostar, mas você  se depender de meus sentimentos, 

chegará ao podium dos vencedores em todos os 

segmentos que se apresentar. 



 

Até onde pode ir a imaginação, 

Da idade da pedra até nossos dias, 

E de agora até o infinito, 

Rumo ao certo ou incerto, 

Buscando o saber de tantos, 

Através dos canais propícios, 

Lá em algum lugar, alguém existirá. 

 

A cada passo da história, 

Dando saltos permanentes, 

Indo um a um se tornando, 

Na escala da evolução, 

Estes anos encantadores, 

Importantes a cada dia de sua forma, 

Através da luz das transformações. 

 

 

Aconteceu, acontece e acontecerá, 

Do prazer que a vida gera, 

Risos e lágrimas sempre retratarão, 

Instantes que fecundam sentimentos, 

Além da alma se inspira o universo, 

Na mais distante das formas, 

A vida é maior que o sonho! 

 

 

 



Até Marte   o homem quer chegar, 

Da lua que já se conhece, 

Rumo ao desconhecido 

Imagina-se em algum momento, 

Alcançar a essência do universo, 

Na forma exata para se conhecer, 

Esta origem de tudo que somos. 

 

Acima de tudo que se apresenta, 

Deus está sobre todas as coisas, 

Reinos se foram conquistados, 

Indo e vindo na história, 

As pessoas construíram momentos, 

Na escala de seus intentos, 

Instaurando suas crenças e verdades. 

 

A essência do ser é seu universo, 

Ilustra a história de sua vida, 

Dando a forma exata de sua  expressão, 

Acreditar ou não como outros. 

 

 

A cada dia, as vidas se comportam 

Levando do amanhecer ao anoitecer, 

Através do seu caminho natural, 

O estágio condicionado à sobrevivência, 

Razão de prazer ou não! 

 



Atravessam o tempo correndo e buscando, 

Levar adiante suas inúmeras formas, 

De construção ao caminho de suas vidas, 

Em cada dia faz-se uma nova etapa, 

Isto se torna a base para sua sustentação, 

Repete-se cotidianamente sua sobrevivência!  

 

Até que o pássaro se solta no ar, 

Lá da sua forma quieta e afastada, 

Encontra-se a imagem do desperdício da liberdade, 

Sua postura ao lançar-se no espaço, 

Suaviza o contorno do corpo 

Abrem-se as asas, e voa para qualquer lugar, 

Na direção de seu prazer maior, 

Dá-se ali a condição natural do eterno, 

Rompe-se a barreira do ócio e vai-se, 

Através do vôo ao limite da razão de ser! 

 

Ainda que a manhã não seja clara, 

Mais que cinza o trauma da luz, 

Adormece atrás das nuvens negras,  

Reinando através da lembrança. 

Ainda assim desejamos o sol, 

Lá a espera do seu tempo, ele reina. 

 

A natureza coordena nossos sensíveis estados, 

Na  reta do tempo que passa, 

Através de nossa sabedoria existimos! 



A evolução do saber diferencia pessoas, 

Na mais distante das regiões, 

Teremos alguém que sobressai, 

Entre tantos que ali habitam, 

Nas diversas formas de se apresentarem,  

Onde quer que haja um grupo de pessoas, 

Reinará alguém por iniciativa, coragem e sabedoria. 
 

Buscamos a cada dia nos situarmos, 

Estarmos entre aqueles tidos como sucesso, 

Através de seus exemplos, ensinamentos, 

Tomamos de várias formas, 

Razões que os levaram a acreditar e transformar, 

Impõe-se a necessidade de aprender, 

Ziguezagueando pela estrada da vida. 

 
Construir uma base que fortaleça o espírito, 

Através da vontade e do aprendizado, 

Romper com os paradigmas apresentados, 

Levar a carreira rumo ao sucesso, 

Apenas atingir o alvo desejado. 

 

Cartilha para se chegar ao sucesso, 

Ainda  não existe e jamais existirá, 

Razões para se acreditar existem, 

Muito mais que isso, devemos acreditar, 

Individuo cresce com sua particularidade, 

Não existirá outro Einstein, Pelé, Mozart etc. 

Existirão outros com suas grandezas. 



Cristo, Buda, Maomé e Sócrates, 

Apenas pregaram, nada escreveram, 

Reinam até hoje com suas sabedorias, 

Os seus seguidores registraram, 

Levados serão para sempre por alguém. 

 

Criar, inovar, fazer acontecer, 

Assim alguém consegue ir mais longe, 

Romper no tempo com as adversidades, 

Ostentar após uma longa jornada, 

Legado de sucesso e honrarias, 

Isto sem dizer daqueles reconhecidos, 

Não em vida, mas após ela, 

Assim mesmo podemos constatar suas grandezas..  

 

Cada estágio dos focos dos investimentos, 

As hierarquias existem para suportar, 

Simplesmente o tamanho do negócio, 

Sobressai-se ai, a administração, 

Implica dividir para melhor gestão, 

A forma de vida do organograma. 

 

Como um exército vence uma batalha?  

Em tudo que se faça, faz-se antes com homens, 

Se a tecnologia for a mais avançada, 

Alguém fez parte de um todo para inovar, 

Reis, presidentes  não governam sós!  

 



Como sobreviveria um guru qualquer, 

Ilustrando com seu conhecimento, 

Cada metro quadrado de uma sala vazia, 

Em que os aplausos seriam apenas seu orgulho? 

Razão para grandeza, crenças e sonhos, 

O homem acredita que aprendendo, vencerá! 

 

Como ser vida sem desejar algo? 

Ilustramos pensamentos com imagens promissoras, 

Damos espaço ao nosso intelecto para viajar, 

Ir além da nossa razão de ser, 

Navegamos por mares distantes, 

Hoje é um porto que conhecemos 

Através da Estrada do passado. 

 

Cada dia se soma ao nosso estágio, 

Iniciado num momento de prazer, 

Razão do ato que fecundou nossas vidas, 

Os corpos que se uniram e vidas geraram.  

 

Como rotina da vida, isto acontece, 

Legado a alguns melhores meios de chegarem, 

A outros nem tanto, e acrescente-se pobreza, 

Rumos diversos para vidas que não pensam, 

Isto sem dizer que inocentes apresentam-se 

Como pequenos anjos para o universo, 

E vão se somar aos humanos que aqui estão. 

 



Cada dia aumenta-se o exército de vidas, 

Libertam-se leis, regras, formulas, 

A todo instante a sociedade procura mudanças, 

Y é uma incógnita da formula da sobrevivência, 

Todos fazem parte deste estado, 

O estado de estarmos mais e mais correndo, 

Na direção da estação para tomarmos o trem da vida!  

 

Como certos estamos de que chegaremos a tempo, 

Reunimos a cada instante mais e mais energia 

Imprimimos a velocidade necessária para chegar, 

Somos senhores de nossas vontades e corremos, 

Todos de uma só vez, e mais e mais rápidos, 

Inspirados na convicção de que sobreviver, 

Apenas depende de nossa própria capacidade, 

Naturalmente a mais nobre, pois nobres vencem, 

E o que fica apenas reside na sobrevivência. 

 

De um suspiro profundo e com olhos fechados, 

Alcançamos a profundidade de nossa alma, 

Não vemos a exterioridade e enxergamos, 

Ilustração maior da infinitude do ser, 

Eterno sentido do espírito ativo, 

Levando o tempo como energia da vida! 

 

 

 

 



Da inspiração à atitude de executar, 

Ao precipício do incerto projetamos 

Nossos sonhos, ricos em ideais, 

No caminho da luxuosa arte de vencer, 

Inspirados pelos exemplos maravilhosos, 

Levamos nossa alma ao delírio de acreditar, 

Ostentamos o poder de sermos com certeza! 

 

De onde viemos e onde estamos, 

Este é o parâmetro ideal para situarmos, 

Nossas conquistas ou derrotas, 

Instalamos uma bússola para estabelecermos 

Simplesmente nossa localização, 

Entre tantas oportunidades de nosso tempo. 

 

Deixarmos de lado nossos òdios e amarguras, 

Um estado emocional precisamos estabelecer, 

Cada instante de lucidez e paz é preciso existir, 

Indo à direção de um novo tempo sempre, 

Levando tanta negatividade, nossa bagagem pesará, 

E na corrida da sobrevivência para traz ficaremos, 

Nossos pertences emocionais devem ser, 

Elementos de alegria, confiança e desejo de vencer! 

 

E para frente como carros de fórmula um, 

Desviando dos retardatários precisamos, 

Estar a cada volta da linha de chegada, 

Razão para vivermos é acreditar que chegaremos. 



Em quantas curvas da vida vemos vidas paradas, 

Lentamente outras caminhando pela estrada, 

Iluminadas, outras administram castelos, 

Algumas governam estados e nações, 

No campo da espiritualidade, poucos governam, 

A fonte vida é eterna na concepção da continuidade. 

 

E somos verdadeiramente capazes de acreditarmos, 

Lá no fundo de nossas mentes em nossas vidas? 

Impar, par não importa, o ser é único, 

Acontece para sempre na sua individualidade, 

No palco do universo representando a peça vida,  

Em cena é ator principal coadjuvado pela humanidade. 

 

E a cada dia representa seu papel nesta peça, 

Leva um dia todo para representar um ato, 

Inspira-se a cada momento para ser mais profundo, 

Zombado, aplaudido mantém a peça viva, 

A quantidade de atos somente será conhecida 

Bem no dia que a morte chegar, 

E o herói desta história partirá para sempre, 

Tornando o futuro, hospedagem para suas lembranças, 

Humanidade deverá ou não reconhecê-lo! 

 

E muitos serão reconhecidos como indigentes, 

Reinarão alguns eternamente pela história, 

Lugar de outros tantos em alguns corações, 

Aqueles que ficam conservam a herança do ator. 



Faz-se necessário estimular crianças e jovens, 

A buscar o conhecimento cada vez mais rico, 

Basta compreender o afunilamento das oportunidades  

Isto é irreversível, sobreviverão aqueles que buscarem 

O mais notável do saber, pois assim se estabelecerá. 

 

Fonte de caminhos seguros para o aprendizado, 

A maioria dos seres ficam a margem, 

Brotam formulas que somente desgraçam a paz, 

Inimigos se tornam aqueles que são marginalizados, 

O universo ganha guerreiros trafegando na contra-mão 

Levando o medo e o caos a sociedade, 

Assim caminha a humanidade! 

 

Far-se-á a luz mais límpida aos olhos do coração,  

Algum dia quando pudermos olhar 360 graus, 

Belo encantamento de vidas, 

Ricas no apogeu do podium da vitória, 

Iluminadas e iluminando o universo, 

Com os lábios sorrindo a alegria, 

Inigualável de um ser que chegou vitorioso, 

Onde habita o estado da felicidade! 

 

 

 

 

 

 



Filtrar  do lago da realidade tudo que puder, 

E realizar o aprimoramento dos acontecimentos, 

Rindo para encher o espírito de energia, 

Naturalmente aprender com as dificuldades, 

Através dos canais que nos apresentarem, 

No dia a dia de nossa existência, 

Dados que deverão ser armazenados 

Amanhã  poderemos usar tais informações. 

 

 

Faltarão meios por diversas vezes para acontecer 

Realizações inspiradas que surjirem, 

A fonte sempre será inesgotável, 

Não podemos descansar mentalmente, 

Com certeza precisamos ativar cada vez mais, 

Inspirar-se, sonhar, imaginar, 

Ser criativo mesmo parecendo louco, 

Como saber se chegará se não caminhar? 

O ser é por tempo indeterminado, então haja para ser! 

 

Felizes aqueles que conseguem viver em um meio, 

Realmente destinado a inovar criando meios e fins, 

Em que pesa a força do querer que aconteça, 

Indo à direção do ser criativo e inspirador, 

Tornar o universo da imaginação fonte de sabedoria, 

Aproximar os exemplos e criar ambiente ideal, 

Somar pessoas que somarão conhecimentos. 

 



Ganhar o Oscar no festival da vida, 

Em se tratando da concorrência é difícil, 

Reconheçamos que poucos chegarão lá, 

Agora se acreditarmos que nosso papel foi ótimo, 

Lá no fundo do nosso coração e de outras pessoas, 

Dado será o Oscar do reconhecimento pela atuação, 

O importante é que somamos para resultados. 

 

Gira que gira o ponteiro do relógio, 

Isto sim que é preciosidade, 

A jóia mais rara do homem,  

Naturalmente o tempo! 

 

Gasta-se tempo muitas vezes por nada, 

Implica saber que existe medida para traz, 

Saber a medida para frente? Jamais! 

Em tempo de reconhecermos esta riqueza, 

Levamos a risca cada segundo para sermos capazes 

E arquitetos para construirmos nosso caminho. 

 

Gerar a energia necessária para crescermos dia a dia, 

Levantarmos ao som das trombetas da crença, 

Irmos para a vida com a certeza única, 

Criaremos oportunidades para estabelecermos, 

Em cada instante a realidade ideal, 

Romperemos com a proximidade dos males,  

Implantaremos o sentimento lúcido da alegria, 

A vida será no mínimo prazerosa! 



Grande é o sentimento do querer ser feliz, 

Realmente felicidade possui varias faces, 

A cada modo de ser uma forma de ser feliz, 

Zero é o instante nulo do exercício de viver, 

Incrível é sentir aflorar a sensibilidade de querer 

Eternizar num pensar a razão de tudo, 

Levar até a alma a força do poder, 

Atravessar o espírito e criar a chama da energia. 

 

Governar o intimo com sabedoria e consciência, 

Reto o pensar deve estabelecer princípios, 

Unir claramente os extremos da sensibilidade,  

Por limites para a elasticidade do se projetar, 

O balizamento para estabelecer velocidade, 

Não deve jamais ser afrouxado, 

Tomar rédeas curtas para o sentimento, 

Apoderar-se de sua infinitude, 

Por nas entrelinhas o consciencioso, 

E ser sempre a formula exata do fazer acontecer. 

 

Haverá sempre a sabedoria do mestre, 

Através da qual sua qualificação se aprimorará, 

Buscar naqueles que suplantaram as adversidades, 

Inspirados criaram o filme de suas vidas, 

Belas para exemplo eterno de todos. 

 

 

 



Homens e mulheres devem se unir na direção norte, 

Encontrar saída das grandes ondas, 

Lua e sol permanecerão com seus brilhos irretocáveis, 

O homem precisa estar através do seu tempo, 

Impregnando  seu espírito de energia que aconteça, 

Sempre para sua conduta no caminho da busca, 

Através do sentimento da necessidade de sobreviver. 

 

Homens criam fórmulas ideais ou não para inovarem 

Instigam o desejo de realizar e apresentam 

Razões para se edificar um sonho, 

Através da realidade o transformá-lo, 

Nos traços planejados a seu tempo. 

 

E surge algo que denominam CLUB DO RH, 

Liberto para viajar pelos caminhos da inovação, 

Valer mais que o que se conhece, 

Ir muito mais longe que se imagina, 

Ser a cada momento diferente para sempre. 

 

Indo como exemplos de formulas conhecidas, 

Nos degraus da escada do inovar 

Estabelecendo instrumentos que diferenciam, 

Zabumbando os espíritos para o crescimento. 

 

 

 

 



Impregnar pessoas com o espírito da união, 

Realçar a sensação do estar como a muito tempo, 

A casa que hospeda os corpos, 

Concede ao espírito a harmonia da arte, 

Em cena o objeto da criação do ambiente 

Misturas que combinam e embelezam, 

A vida ali se sente bem! 

 

Importa cada momento como único por existirem ali, 

Vidas que carregam experiência e sabedoria, 

Através de caminhos diferentes pode-se conhecer, 

Naturalmente meios para se compreender, 

Até onde pode ir um sentimento de administração. 

 

Indo e vindo por entre sensíveis vidas, 

Viajamos na estrada daqueles que percorreram, 

Através do seu tempo caminhos inimagináveis, 

Não se pode imaginar, precisa-se conversar, 

Dá-se o encontro de valores impares, 

Rouba-se o universo a cada pessoa que se conhece, 

O universo ali parece noite cheia de estrelas. 

 

Joga-se no campo das oportunidades, 

As encantadoras vidas que ali chegam, 

Na exterioridade aplica-se o realce do bom gosto, 

E a maior beleza está dentro do espírito. 

 

 



Jovens, mais velhos, pessoas que se misturam, 

Os mais tímidos demoram em se enturmar, 

A riqueza do aparato para fazer acontecer, 

Quebra o gelo e ferve o ambiente, 

Um a um aos poucos vão se somando, 

Imprimindo uma condição de apresentação, 

Mulheres e homens são um corpo, o conhecimento! 

 

Justo quando menos se espera, 

O palco estabelece sua realidade, 

Somam-se ao grupo, atores que chegam representando, 

Em gloriosa apresentação um tema da noite. 

 

Juntos atores representam animadamente 

Um espetáculo voltado para o espírito da reunião, 

Leva a cada presente a riqueza da interpretação, 

Inovando temas já conhecidos os dramatizando, 

O espetáculo agrega valor e enriquece o encontro. 

 

K no centro do ambiente explode a emoção, 

Atores passam o filme do objeto do palestrante, 

Tomam os olhos e corações dos presentes, 

Inspiram a noite nas palavras e gestos, 

A riqueza da arte ilumina os espíritos presentes. 

 

 

 

 



K na reunião apresentações se diferenciarão, 

Elementos novos virão e transformarão, 

Levarão o publico a participar com euforia e emoção, 

Levarão nossas mentes a preservarem a riqueza, 

Estarão agregando valores inestimáveis, 

Num tempo pequeno, reinarão com a arte do teatro. 

 

Lugar se torna ambiente de sábios (as) executivos (as), 

Ali chega um (a) convidado (a) a cada reunião, 

Reina com sabedoria e experiência únicas, 

Acontece a chama de luz de um caminho de brilho. 

 

Lugar ideal para que uma vida conte seus passos, 

Através de acontecimentos que o levaram até ali, 

Uma a uma as passagens possuem um brilho especial, 

Risos, atenção, aprofundamento, sensibilidade, 

Instaura-se o governo da inspiração ao que se ouve, 

Sobra conhecimento, inteligência e diferenciação, 

Tudo parece estar perfeito no seu tempo ideal, 

E quando o palestrante termina, sentimentos fervem, 

Realmente tempo  muito curto para uma grande vida. 

 

 

 

 

 

 

 



Leve é  a forma como acontece, 

Em que pessoas deliciam prazerosamente, 

O champanhe e outras bebidas, 

Numa mesa ao lado inúmeras iguarias, 

Acontece por entre os participantes 

Rápido em sua performance o garçom, 

Dando um brilho especial com sua técnica, 

O homem conduz a bandeja por entre emoções. 

 

Lá o tempo corre velozmente, 

Inscreve o acontecimento no livro da vida 

Naturalmente conduz a todos ao sentimento, 

Alegram-se as vidas com tanta riqueza! 

 

Levantar a taça e fazer um brinde ao CLUB 

Infalivelmente acontece com muita euforia, 

Vibram as correntes que extremam sensibilidade, 

Inspiradas vidas que crescem instante a instante, 

Acontece um evento de competição. 

 

Lá no bar entendidos do assunto Coquetel, 

Um a um preparam sua obra de arte, 

Craques do assunto experimentam  

Inspirados a vivenciarem prazer inigualável 

Acontece calmamente no prazer de consumo 

No tempo destinado ao acontecimento, 

A competição acaba com uma classificação. 

 



Longe do aparato realista, 

Unem-se os sentimentos visionários, 

Crescem na imaginação os espíritos inovadores, 

Inspirados presentes descrevem experiências, 

Andam na direção do estágio vivido, 

Na forma vivenciada apresentam, 

O estado de verdade e realidade para o sucesso! 

 

Lá acontecem as formulas vivenciadas, 

Uma após outra explode com segurança, 

Instaura-se o falar das experiências, 

Zerando o desconhecido e somando realidades. 

 

Mais que uma chama, todas elas,  

Ali juntas explorando seus encantos, 

Rompendo a barreira do anonimato, 

Acontecendo sua realidade em exposição. 

 

Misturam-se pessoas, conhecimentos, formação,  

As empresas ali representadas são inúmeras, 

Rumos diferentes, foco no negócio, 

Cada um explora seu tempo com primor, 

E leva aos que não conhecem a sua empresa, 

Levam com o carinho e o amor que sentem, 

A razão explora com emoção a realidade! 

 

 

 



Muito se aprende, descobre e aproxima, 

A cada conhecimento surgem oportunidades, 

Reunidas mentes que focam em um negócio, 

Capital humano, a maior riqueza de uma empresa, 

E cada um procura ir além da sua imaginação, 

Levados pelo veiculo de quem se conhece, 

O conhecimento em forma de experiência. 

 

Mais e mais a evolução escancara, 

A necessidade de se aprimorar indivíduos, 

Realçar o aprender e formar no dia a dia, 

Criar meios simples se necessários, 

Impondo sobre o valor despesa a criatividade, 

O maximo se aproximar da educação. 

 

Muitas formas espalhadas por ai, 

Acontecem dia a dia para a formação, 

Rica dos colaboradores das empresas, 

Conquistá-los para formarem o exército,  

O sangue a vida daqueles que lutarão pelo sucesso, 

Sem medidas da empresa que os abriga. 

 

 

 

 

 

 

 



Muito se espera daqueles contratados, 

A escolha prima para se chegar ao ideal, 

Razão de se peneirar cada vez mais, 

Ganha-se ai tempo precioso, 

Arregaçar as mangas e produzir? 

Reconheçamos que seria viável treinamento, 

E consegue-se sim, criar uma cultura,  

Tornar os homens que ali estão, 

Homens com o espírito ideal para prosseguir. 

 

Mais que um somador de resultados, 

Antes um peregrino pelas metas, 

Remar com todos no mesmo barco, 

Ir a cada movimento conscienciosamente, 

Através das ondas que se encontra. 

 

Mais que o desejo louco de vencer, 

A cada dia se somam as realizações, 

Reunindo as etapas dos processos, 

Imergindo em todos os caminhos, 

Levam os   elos a se unirem, 

Encontram lá na frente no centro definitivo, 

Na conclusão das etapas e o sucesso resultado, 

Enfim assim deveria acontecer sempre! 

 

 

 

 



Mais que se possa, aproximar da perfeição, 

Assim procura-se a cada direcionamento, 

Romper com as amarras do insucesso, 

Inovar, estabelecer novos caminhos, 

Na corrida pela sobrevivência, 

A empresa precisa de profissionais comprometidos. 

 

Mais que isso, pessoas que amem a empresa, 

Amando como se fosse dela, 

Reino encantado para se viver, 

Iluminado céu que governa o espírito, 

Sempre em primeiro lugar depois da família, 

Aquela que crescerá sempre para ele e muitos outros. 

 

Mesmo que pareça indescritível a situação, 

A realidade precisa ser incorporada a todos, 

Responder a tudo e a todos sempre, 

Inspirar pessoas para crescerem dia a dia, 

Saber onde levar os sonhos das vidas, 

Libertar aqueles que se sentem amordaçados, 

Elevá-los à condição de acreditarem neles, 

Isto sim que é alimentar sentimentos para vencerem! 

 

 

 

 

 

 



Muito se faz nos meandros da competição, 

Apresentar formula para se chegar ao topo, 

Rumar pelos caminhos desconhecidos, 

Levar adiante projetos e sentimentos, 

Em realidade o existir é por demais difícil, 

Nunca se sabe , apenas se projeta aonde chegará, 

E tudo será a cada dia um degrau na escada da vida! 

 

Mais que conquistar o sentimento de alguém, 

Antes é preciso que ele se sinta capaz, 

Reinar sobre o universo que se apresenta, 

Yuppie talvez seja um sonho de ser! 

 

Muito se sabe da evolução da mulher, 

Alcançando estágios antes inimaginados, 

Um campo florido que se apresenta 

Realçando com criatividade e sensibilidade, 

Os homens que se cuidem, elas já chegaram! 

 

Milhões de vidas acordam todas as manhãs, 

Indo com força total na direção da realidade, 

Geram energia para construir suas necessidades, 

Um tempo exala a fonte da sensação, 

E vai-se onde for para encontrar 

Lugar que vida é sua felicidade! 

 

 

 



Mais que se possa fazer, algo é primordial, 

Uma educação aos pequenos que iniciam, 

Com anseio de aprender eles são lançados,  

Iniciam a caminhada do aprendizado escolar, 

Oportunidade maravilhosa para se educar. 

 

Não medir esforços para mostrar passo a passo, 

A realidade do universo das empresas, 

Razões que são a realidade da economia, 

Levar conhecimento passo a passo, 

Abrir a cortina para o espetáculo do mercado.  

 

Nunca menosprezar este caminho, 

Educar com olhos para o futuro, 

Gerar a sabedoria do consumidor de amanhã, 

E acima de tudo, um possível executivo. 

 

Na formação de jovens e sadias mentes, 

Encontra-se mais sustentação para criar bases, 

Legais éticas e ricas de sabedoria e conhecimento, 

Y ai não será incógnita para a vida, mas resultado. 

 

Não perder a origem como forma de sustentação 

O homem se educado poderá ser amanhã, 

Efeito maravilhoso para a continuidade, 

Maravilhosa dos resultados obtidos, 

Yés, sim, em qualquer língua, afirmação de vitória!  

 



O profissional da área de Recursos Humanos, 

Leva consigo duas vidas maravilhosas, 

Insistindo com a obscuridade que lhe apresenta, 

Vidas que são o ar que respiram, 

A que precisa sustentar o universo já criado,  

Reunindo tudo que se apresenta com realidade. 

 

Pelo outro lado, aquela que precisa inovar, 

Alongar os olhos e enxergar atrás da realidade, 

Uma  chama de luz que alcança os céus para iluminar, 

Lá dentro dos pensamentos e fazer aparecer, 

O que nem sonhara, mas que precisava aparecer. 

 

Poder estar mesmo que uma vez por mês, 

Estas vidas ainda que não todas do universo, 

Dando cada um de si a oportunidade, 

Rasgando a cortina que separa os conhecimentos, 

Os levando para frente do palco da realidade. 

 

Ramificando cada um dos membros do Club do Rh, 

Espalham seus sentimentos e conhecimentos, 

Neutralizando o vazio do aparato desconhecido, 

Acontece a forma ideal para se chegar, 

Tomar corpo e fomentar expectativas e conhecer, 

A vida que se fez para ser conhecida. 

 

 

 



Reunir vidas com conhecimento e particularidade, 

Estabelece-se um pacto com uma grande possibilidade 

Navegar na direção do cais seguro para a sabedoria, 

Atravessar o desconhecido e estar com seres, 

Tomados pela riqueza de experiências impares, 

Onde o existir se chama luta! 

 

Recalcular a cada instante o quanto é infinito o saber, 

Inspirar e viajar com sentimentos promissores, 

Construir um Castelo com sonhos e projetos, 

Arrancar do nada, experiências fantásticas, 

Recolocar sentimentos que  pareciam desalojados, 

Desdobrar-se para acompanhar mentes velozes, 

O caminho se enche de arvores floridas! 

 

Restabelecer o sentimento de humildade e ouvir, 

Instigar culturas a defender suas crenças, 

Tornar publico para onde caminha, 

A sua vida e de sua empresa. 

 

Roubar a cena se necessário para defender sua tese, 

Onde puder estar que assim seja, 

Buscar no curto espaço de tempo, 

Saber quem é o que faz e o que sente, 

O ser que ali está, pode ser um guru desconhecido, 

Nossa chance é dar oportunidade a se mostrarem. 

 

 



Reto jamais será o caminho da vida, 

O indeterminado que nos apresenta, 

Gera curvas e trevos desconhecidos, 

E precisamos saber escolher e como peregrinar, 

Rumo norte será sempre um foco, 

Isto por lá estar tudo que almejamos, 

O importante é nunca ir só. 

 

Realmente, se soubermos estar com pessoas, 

Onde nelas possamos encontrar, 

Naturalidade, sinceridade, ética e vontade, 

Amor, respeito e humildade, com certeza, 

Levemos o tempo que for para trafegarmos, 

Desta forma sempre estaremos dispostos e confiantes, 

O elixir para se ter força são as companhias. 

 

Repetir a cada anoitecer o sentimento de gratidão, 

Olhar para o passado e ver o caminho vencido, 

Nos exemplos de cada momento se corporificar, 

Através do reconhecimento da trajetória, 

Mas jamais se esquecendo de olhar para frente. 

 

Rasgar as amarras que aprisionam o espírito alegre, 

Onde houver um pingo de tristeza, destruí-la, 

Saber dia a dia embrenhar seu espírito, 

Atravessar a alma e se ver às claras, 

Nunca se deixar nos braços do traiçoeiro desanimo,  

Até que se sinta forte e vencedor, lute, lute, lute! 



Sinta-se capaz de ter ao lado vidas, 

Aquelas que mesmo se sentido como protetor (a), 

Busque levá-las ao crescimento e desprendimento, 

Rir no futuro de um estagio vencido, 

Isto sim que é glória para um ser, 

Na essência festejar a vitória de um processo, 

Até sonhos podem ser realizados, acredite! 

 

Sonhe, sonhe acordado, construa castelos, 

Ainda que rainhas príncipes e reis sejam vazios, 

Não deixe de colocar sua pitada criativa, 

Deixe que eles sejam como queira, 

Renda-se ao universo encantado da sua interioridade, 

A humanidade precisa de coisas novas, puras! 

 

Somos esmagados dia a dia com tanta noticia ruim, 

Aqui no Club do Rh, vidas chegam para somar, 

No  evolutivo acumulativo dos valores, 

Tomados de rica fonte de valores, 

Assim podemos sorrindo acreditar que temos rumo, 

Nosso rumo é acrescentar conhecimento e aplicar, 

Ainda que as dificuldades sejam grandes. 

 

Se no futuro nos espera o que queremos, bem! 

Ainda que isso não aconteça, 

Um dia após outro é nosso destino, 

Lá estaremos com o fôlego que impusermos hoje. 

 



Saibam quão longas serão as jornadas, 

Hoje é ideal para se conceber propósito,  

Impor a forma que se tomará na caminhada 

Responder com energia as dúvidas, 

Levantar a receita do querer seguir, 

Estremecer as veias e registrar desejo, 

Yá! Vamos em frente! 

 

Suas vidas são fortunas do cofre do universo, 

Indiscutível valor unitário que se somado,  

Leva-nos a não concluirmos avaliação, 

Valores que se transformam em uma riqueza, 

Inestimável e preciosissima, 

Assim são estas vidas do Club do RH! 

 
Sigam seus caminhos, de mãos dadas com todos, 

Impossível? Se comuniquem pela internet, 

Muito mais cresçam no pensar até se encontrar, 

Onde puderem colocar em sua imaginação, 

Não meçam esforços se precipitem à busca, 

Estejam vivos para as descobertas e realizações. 
 
Sintam correr em suas veias, 

Infinita energia de vida e vitalidade, 

Raspem o fundo do tacho para se alimentarem 

Levem sempre a força do amor, 

Encontrem a cada instante explicações, 

Necessárias ao entendimento sobre vocês, 
E saibam que sendo quem são, merecem o melhor! 



Tomem o cálice da vontade de tornar o mundo melhor, 

Onde quer que estejam lembrem-se,  

Mesmo que suas vidas sejam inestimáveis, 

As vidas ao  redor também o são, 

Impossível seria avaliá-las se estivessem unidas, 

De cada coração deveria explodir uma veia, 

Especial que jorraria sangue no sentimento amor,  

Seriamos todos unidos por este encantamento. 

 

Vibrem, especiais fundamentos da realidade, 

As chamas que exalam de suas mentes, 

Levam a energia do sopro de seus corações, 

Distribuam seus sorrisos e palavras energéticas, 

Iluminem os caminhos por que passarem,  

Reinem com humildade, e façam parcerias, 

Encontrem mais e mais motivos para continuarem, 

Não esmoreçam a qualquer dificuldade, 

Ensinem aos outros como serem fortes. 

 

Vibrem, a cada momento que superarem dificuldades, 

Apliquem formulas simples para não se atrapalharem, 

Levem consigo o exército mais poderoso nas batalhas, 

Elementos que jamais deixarão os flancos abertos,  

Rumem certeiros na direção do objetivo, 

Influenciem a natureza com sua crença, 

Ao universo seu amor, e a vocês a felicidade! 

 

 



Vá, a cada minuto construindo a escada mais segura, 

Aplique as melhores misturas nesta obra, 

Não deixe desperdícios acontecerem, 

Da sua administração mais perfeita, 

Estará concluindo a obra mais útil, 

Resgate qualquer momento perdido, 

Leva-se tempo para se construir uma vida, 

Então use cada minuto como preciosidade 

Inspire-se no infinito para ser finito maravilhoso! 

 

Vitória será o nome da sua alegria, 

Imagine-se no cavalo branco no campo verdejante, 

Correndo contra o vento que acaricia seu espírito, 

Tome as rédeas com segurança e siga, 

O momento maravilhoso que o futuro lhe guardou, 

Reúne passado presente e futuro! 

 

William Shakespeare escreveu e encanta o mundo, 

Ainda que não pense nisso, pode acreditar, 

Lá dentro de sua essência de vida, 

Muitas forças incalculáveis adormecidas estão, 

Uma a uma poderá ser acordada ao seu tempo, 

Reconheça em você uma fonte inesgotável de valores! 

 

 

 

 

 



Windows é uma janela rica para a informática, 

Assim é você para o universo encantado da vida, 

Saiba ser firme e capaz de acreditar no seu poder, 

Hoje se ainda não soube aquilatar tudo isso, 

Inicie o processo de certificação e se conduza, 

Na mais segura das caminhadas já pensadas, 

Ganhe poder em sua forma de acreditar, 

Tome o caminho das pessoas de sucesso, 

Onde puder chegar caminhe até lá e siga,  

Não se diga sem forças, pois ela habita sua crença. 

 

Winchester poderia ser chamado seu espírito, 

Instale nele os programas ideais para sua felicidade, 

Liberdade para nela viajar pelos campos floridos, 

Sucesso, paz, harmonia, saúde, amor e muito mais,  

O existir será eterno a cada instante sinta isso, 

Não se esqueça do Club do Rh, pois lá se energizará! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Todo navegante pode sair em busca de terras 

desconhecidas, mas sempre voltará ao seu porto 

seguro, para retomar novas descobertas. 

 

Assim somos nós, hoje podemos acreditar que temos 

um novo porto seguro, o CLUB DO RH, e após cada 

reunião mensal, partimos para nossas navegações, e 

sabemos que a um tempo determinado ali voltaremos, 

e com certeza reequiparemos nosso navio de 

conhecimentos para podermos voltar ao mar de nossa 

realidade e irmos em busca de novas descobertas.  

 

 

 

  

             FELICIDADES PARA TODOS! 


