
Letra   Iniciantes   
  (para   as   letras   dos   outros   naipes,   ver   as   próximas   páginas)   

  
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vai   não   (8x)   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não   vou   deixar   o   medo   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   o   medo   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   



Letra   Sopranos   
  (para   as   letras   dos   outros   naipes,   ver   as   próximas   páginas)   

  
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   não,   não,   vai   (2x)  
Não,   não,   não,   vai     

Não,   não,   não,   vai   (3x)  
Não   (4x)   
Não   (8x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   não,   não,   vai   (2x)  
Não,   não,   não,   vai     

Não,   não,   não,   vai   (3x)  
Não   (4x)   
Não   (8x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
  
  
  



Letra   Contraltos   
  (para   as   letras   dos   outros   naipes,   ver   as   próximas   páginas)   

  
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   vai   não,   não   vai!   (2x)   
Não,   vai   não,   não   vai!     

Não,   vai   não,   não   vai!   (3x)   
Não,   vai   não,   não   vai!   (2x)   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não,   vai   não,   não   vai!   (2x)   

Não,   vai   não,   não   vai!     
Não,   vai   não,   não   vai!   (3x)   
Não,   vai   não,   não   vai!   (2x)   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  



Letra   Tenores   
  (para   as   letras   dos   outros   naipes,   ver   as   próximas   páginas)   

  
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   vai,   não!   (2x)   
Não,   vai,   não!   

Não,   vai,   não!   (3x)   
Não,   vai,   não!   (2x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   vai,   não!   (2x)   
Não,   vai,   não!   

Não,   vai,   não!   (3x)   
Não,   vai,   não!   (2x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  



Letra   Baixos   
  (para   as   letras   dos   outros   naipes,   ver   as   próximas   páginas)   

  
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

  derrubar,   derrubar   
Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,     
Sempre   sonhando   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   ninguém   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amor   

  
Derrubar,   não   vai   não,   
Derrubar,   não   vai   não,   

Derrubar!   
Não   vou   deixar   a   injustiça   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,   
Sempre   sonhando,   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   vai,   não,   não   vai,   (2x)   
Não,   vai,   não,   não   vai,   

Não,   vai,   não,   não   vai,   (3x)   
Não,   não,   não   (2x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Não,   vai,   não,   não   vai,   (2x)   
Não,   vai,   não,   não   vai,   

Não,   vai,   não,   não   vai,   (3x)   
Não,   não,   não   (2x)   

Sempre   em   rumo   ao   amor   
  

Derrubar,   não   vai   não,   
Derrubar,   não   vai   não,   

Derrubar!   
Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   

Eu   vou   em   frente,   lutando,   
Sempre   sonhando,   

Sempre   em   rumo   ao   amor.   
  

Não   vou   deixar   a   tristeza   me   derrubar,   
  derrubar,   derrubar   

Não   vou   deixar   o   racismo   me   derrubar,   
Eu   vou   em   frente,   lutando,     

Sempre   sonhando   
Sempre   em   rumo   ao   amo r   


