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Na sede de vencer o carnaval  

Hoje o meu samba se embriaga de alegria  

Para oferecer um banquete de bebidas  

A Zona Leste dá um banho de folia  

Com a força de um Leão e a consciência da moderação  

Viajo em minha história e conto minhas glórias  

O testamento líquido da ilusão  

Bebidas em forma de emoção conquistando o seu coração  

Essencial de forma cristalina  

Fonte divina para o seu bem estar nunca deve faltar  

Sou energia e Alimento da vida pra te saciar  

Dos deuses, soberanas divindades, oferendas de fé, religiosidade,  

Brindando sou a prova de amizade  

Fermentação, filosofia e Reflexão.  

Sagrada comunhão, a fé e a esperança de povos por união,  

Servidas em Festas e a qualidade a classificar 

 A sua bebida favorita, vem desfilar  

Destilação, nova elaboração.  

Segredos que encantam a avenida  

Sabor que o mundo vai desbravar e comercializar  

Comprando liberdade perdida  

Na cura dos males, atravessando os mares.  

Novo tempo, novo pensamento iluminado será.  



Sinto um aroma gostoso, um cheiro bom que vem no ar.  

Sou aquela que te faz despertar  

Para um consciente caminhar  

Em busca da razão, reformulando conceitos e em tantas mesas me fazendo tradição  

Sou o sabor da saúde, da atitude aquecida para o bem estar.  

Alegria de crianças quando doce é o meu sabor  

Borbulhas de alegria no ar  

Em terras brasileiras com gelo e limão  

Um festival de emoção  

Parceria fiel do futebol, do carnaval e da multidão.  

E bota mais uma para a festa melhorar  

É só brindar O meu Leão vem saciar a sua sede, Saúde!  

Com consciência sambar, beber é melhor com boa atitude  

Itaquera ergue a taça e faz a festa no seu  

Coração Bebendo com Moderação 


