Quando Nordestino sonha
Cresce o sonho do Brasil
Não teme a dificuldade
Não treme com o desafio
A garra do Nordestino
É o que constrói o destino
No qual seu trabalho investe
Coragem, força, ternura
Esforço, fé e bravura
São sinônimos de Nordeste
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Foi assim que aconteceu
Quando João Feitoza Neto
Fez há vinte e cinco anos
Do seu sonho algo concreto
Com cinco cooperativas
Somando iniciativas
Porque junto é que se sobe
Hoje a gente lembra a data
E aplaude as Bodas de Prata
Entre Nordeste e Sicoob

Sucesso na Paraíba
O Banco Central então
Autorizou a agência
Se espalhar na região
Reforço Institucional
No Sicoob Nacional
Se inscreve e fica mais forte
Pra dar mais brilho a seu plano
Soma o chão pernambucano
Junta o Rio Grande do Norte.

QUE AGUÇOU SEU
TALENTO NA TERRA
DA POESIA

Foi ao Espírito Santo
Buscar otimização
E trouxe junto a Neilson
Profissionalização
Maranhão e Piauí
Se juntaram no croqui
Com traço seguro e reto
Tudo espelhando a decência
O brio e a competência
De João Feitoza Neto.

Um pai só confia o filho
Pra alguém que tem seu respaldo
E assim João passa o Sicoob
Pras mãos zelosas de Evaldo
Testado como gestor
Líder e empreendedor
Nova missão inicia
De Teixeira um bom rebento
Que aguçou seu talento
Na Terra da Poesia.
Mais crescimento e trabalho
Trouxeram notícias boas
Alcançamos a Bahia
Sergipe e as Alagoas
Depois veio o Ceará
Pro Nordeste completar
Os seus representativos
Cresce olhando prum futuro
Robusto, firme e seguro
Como são nossos ativos.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
SICOOB

Estamos entre as melhores
Empresas pra trabalhar
No Nordeste e no Brasil
E o Selo vem confirmar
Reforçando a união
Cumprindo junto a missão
Nossa vitória é certeira
Unindo a diversidade
Se alcança prosperidade
Com justiça financeira.

Isso não é só slogan
Faça parte realmente
Conectando pessoas
Juntando gente com gente
Sinta o seu pertencimento
E diga com envolvimento:
Não é pra soar esnobe
Mas é um orgulho da peste!
É bom demais ser Nordeste!
É bom demais ser Sicoob!

É bom ser Graciliano
Ser Gonzaga e Patativa
É bom ser um Ariano
Manter nossa voz altiva
Ser Marinês e Raquel
Ser Castro Alves no céu
Ser mar e ser catingueira
Pescador e tangerino
Ser trabalho nordestino
Pela nação brasileira.

O Sicoob passo a passo
Concretizando desejos
Cresceu sob a liderança
De dois cabras sertanejos
Um, potiguar, com o porte
Da Serra Negra do Norte
Fez bom, bem feito e bonito
E o outro segue com a gana
E a força pernambucana
De São José do Egito.

O Nordeste é resistência
Enfeitada de esperança
Sicoob é um braço a mais
Pra quem tem perseverança
Ajudando quem trabalha
Pra derrubar a muralha
Que esconde a luz do progresso
Juntar Sicoob e Nordeste
Eita receita da peste!
Eita soma de sucesso!
Que venham mais vinte e cinco
Mais conquistas calorosas
Mais pessoas, mais mil sonhos
Mais Evaldos, mais Feitozas
Que venham Bodas de Ouro
Pra união que é tesouro
E de orgulho nos reveste
O futuro é nosso hino
Viva o Brasil Nordestino!
Viva o Sicoob Nordeste!
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