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COMENTÁRIOS 
 

Rosimeire Leal da Motta 

 

 

 
Esta obra começa com portugueses falando sobre Portugal, uma homenagem do 

Brasil aos portugueses e a seguir, brasileiros falando sobre nossa amada pátria, 

com poesias sobre algumas cidades de cada Estado brasileiro. 

 

Falar do Brasil sem  dizer algo sobre Portugal  é o mesmo que falar dos filhos 

esquecendo-se dos pais. Portugal  é à base de nossas origens. 

 

O nosso país é lindíssimo, riquíssimo em fauna, flora, história e tradição. Muitas 

vezes não damos valor a nossa terra e preferimos atravessar fronteiras e admirar 

nossos vizinhos. 

 

Através  da confecção deste livro virtual possibilitará a todos guardar um 

pedacinho deste nosso Brasil de maneira inesquecível. 

 

Aceite meu convite: folheie as páginas deste livro, embarque e viaje 

poeticamente pelas terras brasileiras... quando ler a ultima página, de tão 

maravilhado, sentirá orgulho de ser brasileiro e fazer parte deste país tropical... 

Vamos viajar através da poesia e conhecer vários lugares bonitos e interessantes! 

Poesias que descrevem a beleza  e a magia de vários Estados do Brasil. Você 

será conduzido pelas palavras poéticas que o guiará a lugares surpreendentes! 

 

O Projeto consiste em 06 Volumes –  

Foi criado em 2004 e atualizado em  Outubro 2015. 

 

Alguns autores que participaram deste e-book em 2004, faleceram. 

 

Volume 01 – Portugal e Brasil 

Volume 02 - Região Norte 

Volume 03 - Região Nordeste 

Volume 04 - Região Centro-Oeste 

Volume 05 - Região Sudeste 

Volume 06 - Região Sul 

 

BOA VIAGEM! 

 

Rosimeire Leal da Motta 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ 
Biblioteca Virtual 

http://www.rosimeiremotta.com.br/ebooks.htm 
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REGIÃO SUL  

POESIA... 
 

 

 

 

 • SUL 
Claudia Jeveaux Fim 
http://sitedepoesias.com/poetas/Claudia+Fim 
 

 

  

Lembrando a geografia, 

Relendo o Sul do Brasil. 

Vontade de voo direto, 

Conhecer encantos mil. 

 

Paraná: Foz do Iguaçu, 

E também Ilha do Mel. 

Em Santa Catarina, 

Rota do Sol, Vale Europeu. 

 

Rio Grande do Sul, 

Pôr do sol do Rio Guaíba. 

Com seu Porto sempre Alegre, 

Vai ser triste a despedida! 
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PARANÁ 

 
 

 

ORIGEM DO NOME: Também formado pela junção de 'pa'ra' com 'aña', que 

significa 'semelhante, parecido'. A palavra serviria para designar um rio 

semelhante ao mar. 

 

LOCALIZAÇÃO: Fica na região Sul 

 

HABITANTE: Paranaense 

 

CAPITAL: Curitiba - Fundada em 29 de  março de 1693 

 

ORIGEM DO NOME: O nome da cidade de Curitiba tem origem do Guarani, 

onde Kurit é igual a "Pinheiro" e yba é igual a "Grande Quantidade".   

 

HABITANTE DA CAPITAL: Curitibano 
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POESIA SOBRE O PARANÁ 

 
 

 

 • CIDADE CANÇÃO 

Ligi@Tomarchio® 
http://www.ligia.tomarchio.nom.br/ 
 

 

  

Maringá, Maringá... 

“Cidade Canção” do norte do Paraná! 

Da lira do compositor mineiro 

foi batizada, com nome da sua amada. 

 

Terras férteis e produtivas 

rostos vermelhos dos pioneiros 

desbravadores das matas  

incansáveis, mascarados 

protegendo suas vidas do pó. 

 

Vastidão vermelha amanhecendo 

a confundir nossa visão 

será o por do sol ou 

é tão generosa a natureza! 

 

Parques Ecológicos, rios claros 

cidade planejada, bem criada 

construída por tantas raças... 

Filhos de imigrantes japoneses 

usufruem toda beleza e magia. 

 

Catedral cônica, a mais alta das Américas 

canção em forma de bandeira 

paz, força e riqueza 

do trabalho, cultura e religiões distintas 

unidas em uma só crença. 

 

Na memória do povo ainda persiste 

todos pioneiros e construtores 

da grande fortaleza natural 

plantações e indústrias promissoras. 

 

Moderna geração povoando ideias 

ideais dos seus ancestrais sábios 

busca fazer do mundo o melhor 

e assim será e quero crer. 
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Minha cidade natal 

amada desde a infância 

só conhecida na maturidade 

porque parentes não tenho lá. 

 

Na lembrança levarei sua canção 

de trabalho, paz e prosperidade! 

Maringá, Maringá... 
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 • CURITIBA. AH! MINHA CURITIBA 

Fahed Daher 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/fah.html 
 

 

  

Curitiba, a primeira  do Brasil 

a ter criado uma universidade 

além de erguer  o lindo edifício, 

o símbolo fiel da eternidade 

e merecendo o nome majestoso 

e então Cidade Universitária, 

na busca da cultura e do humanismo. 

                               

Ah! Curitiba, minha Curitiba, 

dos bondes da rua quinze e dos passeios 

nas tardes, das meninas casadoiras, 

das brasileiras e europeias loiras 

dos múltiplos cinemas da avenida, 

dos poucos automóveis importados 

que faziam furor na meninada... 

 

Ah! Curitiba, minha Curitiba, 

de quando, sem haver televisão, 

o tempo de  maior recreação 

era o turfe e assistir o futebol 

no Alto da Glória ou lá na baixada 

ou longe lá no chão do Ferroviário, 

de arquibancadas, todos, de madeira, 

o  Operário, o Batel, o Água Verde... 

 

Ah! Curitiba, minha Curitiba, 

dos salões de sinuca, do Aymoré, 

do salão vinte e um do Manoel Daher, 

dos sábados no “Duque de Caxias” 

os chás dançantes da Engenharia 

no toque de Genésio e sua orquestra 

 

Ah! Curitiba , da Universidade, 

trazendo a juventude do Brasil 

no convívio do estudo e alacridade 

das agremiações das faculdades 

de medicina, direito, engenharia 

e na grande disputa eleitoral  

de cada diretório. 

 

De cidade sorriso foi chamada. 

e poeticamente foi cantada  

a minha Curitiba. 
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Florescendo 

depois do inverno frio e rigoroso, 

nos campos de redor, do clima ameno, 

dos tons da primavera em céu formoso, 

ainda dos namoros  das sacadas, 

das serenatas para as namoradas. 
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 • CATARATAS DO IGUAÇU 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 
 

 

  

Para definir tanta beleza, só uma palavra existe, 

e após constatarmos é a que persiste... 

Simplesmente indescritível... 

É preciso ir lá, para verificar, 

que não se está a exagerar, 

quando se diz que é um dos mais belos espetáculos do mundo... 

A imponência que a nossos olhos se descortina, 

não apenas pelas cataratas em si, 

que já formam um show dos lindos, 

com permanentes arco-íris embelezando 

mais ainda a maravilha propiciada 

pelo som e pelo colorido das águas despencando... 

É difícil descrever... Vale ir lá, ou continuar sonhando... 

O espetáculo impressiona, pois é mais belo do que se imagina, 

apreciar a beleza da paisagem que se apresenta 

ante nossos olhos ávidos. 

A Natureza  nos oferece o recorte montanhoso, 

e toda a gama de verde que existe, 

seus bosques naturais, com suas árvores centenárias de grande beleza, 

e um dos mais belos espetáculos da Natureza, 

proporcionado pelo serpentear de rios e regatos, 

que vão se juntando, até formar o show incrível, oferecido 

pelas quedas d'água, que nos fazem quedar absortos, 

imaginando a cada instante ver o sorriso do Criador, 

que nesse local colocou especial amor... 

Após o espetáculo proporcionado por nossa querida Mãe Natureza, 

pode-se conferir até onde o homem pode aplicar sua ciência, 

sem deixar de respeitar o meio ambiente, 

preservando-o e até melhorando as condições naturais de vida. 

Falo da grandiosidade dessa obra épica que é a Usina de Itaipu. 

Todos sabem o que representa Itaipu. 

Vale lembrar o que é feito na preservação do meio ambiente, 

e também para preservar flora e fauna da região, 

evitando que o progresso promovesse sua extinção, 

procurando manter as condições naturais de vida, 

e salvando espécies em extinção da ação 

de caçadores e colecionadores... 

Cataratas do Iguaçu... Realmente um dos 

momentos de delírio do Criador... 
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 • CURITIBA DOS MEUS AMORES 
Maria José Tauil 
http://www.coracao.bazar.nom.br/ 
 

 

  

Aos pinhões, os índios chamavam 

Kur  ity  ba 

nome perpetuado... 

Nasceu à sombra das araucárias 

a grande metrópole da região sul 

que combina tão bem natureza 

com futuristas projetos 

sem desrespeitar a beleza 

da tradição histórica 

do imigrante europeu... 

 

Preserva edificações coloniais, 

cidade perfumada por pinheirais, 

com neblina constante 

que cobre as frias manhãs e as noites, 

imprimindo 

aquele ar tão poético... 

nostálgico... 

 

A música clássica ecoa 

nas áreas de lazer 

e empresta à cidade 

um "quê" europeu... 

Curitiba carrega o título 

de Melhor Cidade 

em Qualidade... 

 

Festa da Uva... 

Festa do Vinho... 

o Largo da Ordem e seu antigo bebedouro, 

onde os tropeiros matavam a sede... 

Em volta, formosos lampiões 

e velhos casarões 

com pichações  artísticas  nas  paredes... 

São lindos poemas que traduzem a cidade 

em sua forma mais perfeita... 

 

Existem muitos memoriais 

de várias imigrações: 

ucranianos, alemães... 

poloneses, japoneses... 

O barreado é um prato típico 

de herança cabocla 
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fica por dez horas no fogo... 

Bairro gastronômico: Santa Felicidade 

doado aos italianos 

dedicados à produção de queijo 

e de vinho de qualidade... 

 

Palcos ao ar livre... 

Pôr do sol visto 

a cento e dez metros de altura 

visão encantada... 

Rua das Flores... 

primeiro calçadão brasileiro 

e como o nome já diz... 

das flores de mil cores 

 

Curitiba também tem 

a primeira rua vinte e quatro horas, 

preparada para notívagos 

com um pouco de tudo... 

O passeio de trem 

Curitiba-Paranaguá, 

obra de engenharia incrível, 

adentrando a Serra do Mar... 

Passeio inesquecível... 

 

Curitiba dos meus amores... 

das noites frias... 

das praças... 

das tantas flores... 

dos monumentos multicores, 

das louras e das morenas, 

das crianças e dos idosos 

Curitiba...cidade cosmopolita... 

Quem te conhece, 

ama por toda a vida!... 
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 • ESTA É CURITIBA 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 
 

 

  

Curitiba, a Cidade Modelo, 

pioneira na assistência social aos menores carentes, 

que em suas necessidades prementes, 

tem atenção da Sociedade. 

Seus “piás de rua” não ficam pelas ruas vagando, 

São mantidos em alguma ocupação, trabalhando. 

Assim não ficam nas ruas fazendo zoeira, 

nem se drogando, fazendo besteira.  

Seu sistema de transporte urbano, 

pode-se dizer sem qualquer engano, 

é dos mais modernos do mundo, 

sendo estudado a fundo 

por técnicos do mundo inteiro, 

sendo mais um motivo de orgulho de ser brasileiro. 

O grande orgulho dos curitibanos, 

são seus belos Parques Municipais,  

sempre muito bem cuidados... 

Que dizer do Jardim Botânico, 

com seus jardins, lembrando Versalhes, 

talvez melhorada... 

O Teatro de Arame, monumento ao 

capricho de um povo culto e trabalhador.  

Causa admiração em suas ruas e parques, 

a conservação, e o capricho dedicado à limpeza. 

É quando o homem colabora com a Natureza... 

Assim é Curitiba, poderia gastar muitas laudas 

falando em seus encantos... 

Vai lá conferir se não acreditar... 

Por Curitiba, irá se apaixonar... 
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 • LONDRINA 

Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006 
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm 

 

  

Numa região de terra roxa e fértil, no norte do Paraná, 

Esta linda Londrina veio se destacar 

Algumas décadas atrás densa floresta estava lá 

A colonização teve início com os que foram pra Cambará 

 

Mineiros e paulistas foram para aquela região 

A partir da década de vinte e dois, o governo doa terras pra colonização 

Uma subsidiária Inglesa desbravou aquele sertão 

De 03/12 a 10/01/34 Londrina teve criação e instalação 

 

1.724,00Km2. é a sua área de  extensão 

Mais de quinhentos mil habitantes é a sua população 

Tem clima tropical e chove em qualquer estação 

Como cidade de primeira grandeza são as torres de seu Brasão 

  

Por Lei foi criado o Estatuto da Cidade 

Que envolve todo seguimento da sociedade 

O governo de Londrina fez convênio de cooperação 

Com diversas cidades de várias nações 

 

Abaixo cito algumas das cidades co-irmãs 

Modena, Romagna na Itália e Nagô, Okinawa no Japão, 

Toledo, Ohio, Estados Unidos, grande centro de educação, 

Guimarães em Portugal, Nishinomiya, hiogo no Japão. 

 

Alguns pontos turísticos são bom se destacar 

Um autódromo com nome Ayrton Senna lá está, 

Tem o IAPAR Instituto Agronômico do Paraná 

É cidade movimentada e muito bem cuidada 

 

Chegando a Londrina não deixem de visitar 

O lindo calçadão da Avenida Paraná 

Que o arquiteto Jayme Lerner veio a planejar 

E a linda Catedral com aspecto monumental 

 

Com o nome do Marechal Rondon está o Bosque Municipal 

Tem o Lago Igapó e a Mesquita Rei Faiçal 

O Museu de Arte de Londrina e o Parque Municipal 

É uma cidade pomposa, que parece capital. 

 

Londrina sempre foi festejada como um modelo que deu certo 

Com seus arranha-céus, é jovem, é linda, nem parece que já foi floresta, 

Quando fores ao Paraná não deixes de visitar 

Falo com firmeza, várias vezes estive lá. 
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 • MEU PARANÁ É  MAIS 

Lauro Kisielewicz 
http://www.ligia.tomarchio.nom.br/ligia_amigos_laurok.htm 
  

 Estado forte e pujante 

outrora nem tão brilhante, 

coberto por mata abundante 

desenvolveu-se inicialmente 

movido por serrarias 

que por décadas desmataram 

nossos belos pinheirais... 

Majestosas araucárias, 

imponentes perobeiras, 

Erva mate veio depois, 

com café, o feijão o arroz, 

e, com o avanço tecnológico 

atualmente já não depende 

exclusivamente do camponês 

pois explora com destreza 

a indústria do turismo 

os encantos da natureza 

do grande rio Iguaçu; 

nas belíssimas cataratas 

na fronteira com Argentina, 

Entre Castro e Tibagi 

tem o Cânion Quartela' 

Em Ponta Grossa, Vila Velha 

Cidade esculpida em arenito 

Vendo quase não acredito 

nos reflexos da Lagoa Dourada 

maravilhosa, encantada... 

e Meu Paraná tem muito mais: 

Prudentopolis com cascatas, 

Imbituva com malharias, 

Atualmente ocupando 

destaque no automobilismo 

com pilotos vitoriosos, 

"Bichos do Paraná'" valorosos 

enquanto o mundo utiliza 

automóveis que precisa 

e que o meu Paraná' produz 

sem contar na forca e luz 

produzida aqui em Itaipu... 

A capital Curitiba, 

evoluída e moderna 

bem podia ser eterna... 

Por isso tudo reafirmo: 

Meu Paraná  é mais! 

verdadeiramente, muito mais! 

O Paraná que eu amo!  
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SANTA CATARINA 

 
 

 

 

ORIGEM DO NOME: Nome dado por Francisco Dias Velho a uma igreja 

construída no local sob a invocação daquela santa 

 

LOCALIZAÇÃO: Fica no centro da Região Sul 

 

HABITANTE: Catarinense 

 

CAPITAL: Florianópolis (situada na ilha de Santa Catarina, teve origem num 

povoado fundado em 1658) 

 

ORIGEM DO NOME: O nome da cidade foi dado pessoalmente pelo 2º 

Presidente da República "Floriano" Peixoto, porque o povo na época, não 

aceitava a República.  

 

HABITANTE DA CAPITAL: Florianopolitano 
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POESIAS SOBRE SANTA CATARINA 

 
 

 

 

 • ESTA É FRAIBURGO 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 
 

 

  

O maravilhoso espetáculo que temos 

com o nascer e o por do sol... como descrever? 

A beleza do céu coalhado de estrelas,  

comboiando um luar sempre magnífico,  

as incontáveis tonalidades de verde... como descrever?  

E as plantações, que se estendem a perder de vista... 

Ora um belo milharal, ora as macieiras, 

seja ainda em flor, ou cobertas de frutas... 

Mais adiante, lindas videiras,  

dando mais colorido ao espetáculo da Mãe Natureza... 

Encontramos lindas cidades,  

cada qual com características próprias,   

dependendo da colônia de imigrantes predominante... 

Temos Fraiburgo, a terra da maçã.  

Fraiburgo produz mais da metade das maçãs produzidas no Brasil.  

Conserva ainda as características de colônia alemã, 

origem de seus fundadores, a família Frey. 

Cidade  por demais acolhedora, 

com um clima de amizade no ar, 

nunca faltando o tradicional chimarrão. 

Seu lago... bordejado por vetustas árvores do bosque... 

Ouvir o alegre chilrear das incontáveis aves que lá buscam abrigo... 

Por todo canto alegres canteiros de flores, 

com as hortênsias sempre proporcionando 

maravilhoso espetáculo de cores... 

Esta é Fraiburgo, pequeno paraíso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 • ESTA É VIDEIRA 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 
 

 

  

Curtindo a beleza da Serra Catarinense, 

encontramos Videira, 

cidade próspera e hospitaleira... 

De sua Igreja Matriz, no alto de uma colina, 

a visão da cidade se descortina... 

Suas ladeiras, seu casario, 

passam gostosa sensação de paz e tranquilidade... 

Visitar o Museu do Vinho, 

é no passado mergulhar... 

Saber como eram produzidos, 

de maneira quase artesanal, 

e agora, com tecnologia mais apurada... 

É interessante ver como a produção do vinho evoluiu. 

Sem laivos de saudosismo, 

os vinhos produzidos à moda antiga, 

tinham sabor mais puro, mais autêntico... 

Perdigão... por que Perdigão? 

Havia muitas perdizes outrora, 

e perdigão, é o perdiz macho... 

Daí o nome ficou, 

E o símbolo de duas perdizes, 

a Empresa adotou... 

Misturando modernismo com tradição, 

é uma cidade muito gostosa para se visitar, 

com diversos recantos interessantes. 

É preciso algum tempo 

para tudo aqui se ver... 

Pode-se mesmo dizer, 

que Videira é uma grande pequena cidade do interior catarinense. 
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 • SANTA CATARINA   
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006 
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm 

 

  

Visite Santa Catarina com suas praias bem zeladas 

Uma terra de contrastes que nos deixam deslumbrados, 

Está sendo considerado terceiro maior pólo turístico nacional, 

Tem uma malha rodoviária de aspecto monumental 

 

Agricultura em minifúndios é o forte da produção, 

Tem se dedicado a  alfabetização e está com alto nível na educação, 

Houve crescimento na renda per capita e na área profissional, 

Com índice superior a média nacional 

 

Mais da metade da população é de ascendência italiana, 

Dialetos e canções tradicionais você vê na cidade e nas colônias, 

A cidade de Urussunga é como se da Itália fosse capital, 

A réplica da "Pietá" de Michelangelo é atração daquele local 

 

Gostaria de falar um pouco de cada cidade deste Estado, 

Mas relatarei apenas os nomes para você ficar informado, 

São Francisco do Sul, Canoinhas e Tubarão, 

Jaraguá do Sul,  Videira e Porto União, 

 

Piçarras  e Penha próxima a Praia da Armação 

Lá se encontra  o Beto Carrero numa vasta extensão 

Em Fraiburgo a colheita da maçã, é aspecto natural, 

Oktoberfest é outro destaque, da cidade de Blumenau, 

 

Também tem Porto União, Concórdia e Indaial, 

Na administração de Criciúma se destaca o Social 

Chapecó cidade bela e bastante humanizada, 

Também em  Laguna o camarão é pescado, 

 

Quanto à história de Santa Catarina,  

diz que há carta de vários navegadores, 

O mapa de Juan de Lá Cosa, diz que como Santana assinalou, 

Tem relato que João Dias Solis,  de Baía dos perdidos a chamou, 

Devido a uma embarcação que por lá se naufragou 

 

Portugueses e espanhóis vieram com espírito colonizador, 

Desterrados, náufragos e sacerdotes, foram os primeiros povoadores, 

Mil setecentos quarenta e oito açorianos pra lá chegaram, 

E sua grande riqueza folclórica, lá se implantaram 

 

Tem o Parque Beto Carreiro com grandes atrações, 

Para apreciar este parque vem gente de outras nações, 

E do Brasil tem turistas de quase todas as regiões, 

Depois da construção do parque, aumentou nas cidades as visitações 
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As aventuras e brinquedos trazem muitas emoções, 

De algumas citaremos  para das mesmas teres noções,  

A xícara maluca é um brinquedo sujeito as orientações, 

No free fall  antes de entrar precisa ouvir recomendações 

 

Shows ao vivo Você não pode perder, 

Se deixares de assistir você vai se arrepender, 

Os animais atores  fazem façanhas que você admira, 

A monga é uma bela mulher, transformada em gorila,  

 

O zoológico do Parque é o grande orgulho do Beto Carreiro, 

Lá tem mais de oitocentos animais, a maioria veio do estrangeiro, 

Pelas principais ruas do Parque, realiza o desfile geral,  

Se não podes ir à Disney, vá a Santa Catarina que é o ideal 
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RIO GRANDE DO SUL 

 
 

 

  

ORIGEM DO NOME: Primeiro chamado São Pedro do Rio Grande, por causa do 

canal que liga a lagoa dos Patos ao oceano  

 

LOCALIZAÇÃO: Fica no extremo sul da região Sul 

 

HABITANTE: Gaúcho 

 

CAPITAL: Porto Alegre, fundada em 26/3/1772 

 

ORIGEM DO NOME: Porto Alegre é uma analogia ao porto, onde 

desembarcaram várias famílias açoriana, que no início teve o nome de Porto dos 

Casais. 

 

HABITANTE DA CAPITAL: Porto-alegrense 
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 • BELEZAS DO SUL 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 
 

 

  

Serras gaúchas, de uma beleza sem par... 

Prendas gaúchas, que estou sempre a amar... 

O Sul tem as bênçãos da natureza, 

em paisagens de indescritível beleza... 

Tem também suas prendas,  

lindas uma barbaridade... 

Desde que a conquistá-las aprenda, 

só terás felicidade... 

Tem dos pampas a imensidão, 

aquele verde que faz bem ao coração... 

Tem a trilegal tradição  

do bom chimarrão... 

Se te convida a matear, 

é porque amigo quer ficar... 

Povo gentil e hospitaleiro, 

seja churrasqueando num braseiro, 

ou mesmo fandangueando, 

estão sempre as visitas agradando... 

Mas... bah tchê!!! que belas gurias... 

Não me canso de admirar... 

e principalmente, de amar... 
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 • BENTO 

Laureano Soares 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005662906842&fref=pb&h

c_location=friends_tab&pnref=friends.all 

 

 

  

À serra gaúcha encostada 

Bento, princesa encantada 

Antes porém foste Cruzinha 

Depois, colónia Dona Isabel 

Mas, seguindo o teu rumo o teu papel 

Hoje, es uma grande raínha. 

 

Teu nome da história herdaste 

E o teu destino traçaste; 

Bento Gonçalves, herói farroupilha 

Deixou ao teu povo 

O sonho do renovo 

O que fez de ti esta cidade que brilha. 

 

Desde a colónia italiana 

Que aqui fez sua cama 

Cultivando a terra e a vinha 

E fazendo assim nascer 

Este povo, jamais pode esquecer 

Os valores que essa gente tinha. 
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 • CAXIAS DO SUL 

Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006 
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm 

 

 

  

Em 1876, iniciou o povoamento da região, 

Mas dois séculos antes os jesuítas tinham vindo fazer catequização 

por vários motivos fracassaram as reduções 

E os índios continuaram em suas vidas semi-nômades com suas tradições 

 

Por dificuldades na Itália os colonos vieram trabalhar na agricultura 

Para a entrada desse povo D.Pedro II fez grande abertura 

E assim o Imperador para o Sul os mandou 

De Porto Alegre para S.Sebastião do Caí ele os fixou 

 

O imperador se responsabilizou pelo transporte oceânico  

e a entrega das ferramentas 

Fez a divisão e distribuição de lotes distribuindo sementes 

Em 1877 em homenagem ao grande Duque a colônia chamou Caxias 

As condições geográficas eram favoráveis e o clima condizia 

 

Porém os materiais eram deficitários 

Mas a vontade de vencer dos colonos superou tudo que era contrário 

Em 1884 a Colônia foi anexada a São Sebastião do Caí 

Com o nome de Santa Tereza de Caxias denominou ali 

 

Depois de Santa Tereza o nome de Padroeira veio surgir 

Em 1880 o Nome de Caxias ficou ali 

A primeira indústria de Caxias foi uma funilaria 

Em 1910 se afirmou a cidade de Caxias 

 

Na encosta superior do nordeste do Rio Grande do Sul  

Caxias está localizada 

Parte está na micro-região vitivinícola, onde muita uva é cultivada, 

Outra parte está no planalto do campo de cima da serra 

Roteiro de uva e do vinho é conhecida esta terra 

  

1.588km2. é sua área de extensão 

370.000 habitantes é a sua população, 

A economia tem na indústria maior concentração 

Como do  madeira, do mobiliário e de alimentação 

 

Metalúrgica de bens de capital, Fiação e tecelagem de vestuário 

Metalúrgica de bens de consumo, Madeira e do mobiliário 

 Conhecer Gênova ou Roma você gostaria 

Mas se a condição não der vá conhecer Caxias 
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Pelo destaque que vem tendo na cidade  três títulos foram lhe dando 

Capital do Planalto, metrópole do vinho e pérola das colônias, 

Caxias foi maior, mas três municípios de lá foram desintegrando, 

Flores da Cunha, Farroupilha e São Marcos foram emancipando, 

 

Caxias do Sul é uma cidade conhecida pelo seu desenvolvimento 

Pelo seu trabalho e participação cidadã, que tem trazido melhoramentos, 

Homens e mulheres da cidade e do campo trabalham  

num entrelaçamento 

Nos últimos anos Caxias tem tido grande crescimento 

  

Embora a política econômica tenha trazido dificuldade para a nação 

Caxias do Sul luta para dar uma vida digna e ampla para a população 

A administração muito tem investido na saúde e educação 

E a parte social tem recebido muita atenção 

 

A política de desenvolvimento econômico tem sua priorização 

Na defesa da economia local procurando superar do poder público  

as limitações 

As atrações turísticas são: casa de pedra, Espetáculo Som e luz  

e trilhas urbanas, 

Caminho da Colônia. Igreja São Pelegrino, Monumentos ao imigrante  

e Catedral diocesana, 

 

O crescimento e desenvolvimento de Caxias se devem muito  

ao imigrante 

Para executar atividades laborais morei naquela cidade  tão distante 

Na minha vida ficou uma coisa marcante 

Tive um filho que nasceu lá, porque antes de voltar minha esposa  

estava gestante. 
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 • ENCANTOS DOS PAGOS GAÚCHOS 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 

 

 

  

A lindeza da natureza...  

a incomparável beleza das prendas...  

O Sul é terra de mil belezas... 

Fascina e encanta  

quem vai para os pagos gaúchos... 

A vastidão dos pampas...  

o verde dos pastos... 

Bah, guria...  

é inesquecível tudo o que se vive por lá... 

As churrasqueadas...  

A costela no bafo...  

Aquela roda de chimarrão,  

selando as amizades... 

E os bailados do folclore gaúcho?  

Coisa más linda de se ver... 

Trilegal de bueno...  

Minha linda prenda...  

Deposito meu poncho a teus pés.. 

Assim é sul... 

Assim são as belezas dos pagos gaúchos... 

Visitar os pampas... 

E não esquecer jamais... 
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 • GARIBALDI  E  BENTO GONÇALVES (Serras Gaúchas) 

Maria José Tauil 
http://www.coracao.bazar.nom.br/ 
 

 

  

Rio Grande do Sul 

Serras gaúchas...Garibaldi 

Cidade colonizada há muitos anos, 

por etnias europeias 

com predomínio de italianos 

Garibaldi...do champanhe borbulhante 

e maior produtor de frango 

de todo o Rio Grande 

 

A Picola Garibaldi... réplica interessante 

da cidade no início do século 

Que lindos os passeios de gipe 

pelos  parreirais... 

pelas matas nativas... 

 

Autêntica Maria Fumaça 

Sai de Bento Gonçalves ... por ali passa 

e por outras cidades das serras 

Trem original...a vapor 

com bandinha, coral, tarantela 

degustação regada ao sabor 

de vinho e de champanhe 

Descidas radicais...tantas 

Haja adrenalina... 

pelas corredeiras do rio das Antas 

 

O nome da cidade foi escolhido 

para Giuseppe Garibaldi homenagear 

por HERÓI DE DOIS MUNDOS, conhecido, 

Brasil...Itália 

Exilado, aqui conhece o grande amor 

em Anna Maria...que o fascina 

Anita Garibaldi...a heroína 

Sua companheira de armas 

amante...esposa...mulher valente 

Esse herói lutou bravamente 

pela separação do Rio Grande 

do império de Dom Pedro... 

 

Bento Gonçalves...Comunidade antiga 

da imigração italiana 

das serras gaúchas, a melhor cidade 

Indústria colonial, bem rudimentar 
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continua funcionando, só para mostrar 

a cultura da imigração, que é de impressionar, 

tão viva ainda...no dialeto... 

na população, que ainda se veste 

como os colonos de antigamente 

 

Fabricam massa caseira 

e vinho de forma artesanal 

As construções em pedra e madeira, 

em cada casa, um parreiral 

Em Bento Gonçalves, 

as maiores vinícolas brasileiras, 

onde se visita e se degusta... 

 

Com grande rede hoteleira 

na cidade tão hospitaleira 

A Capela das Neves 

muito conhecida 

por ter sido construída 

com cimento preparado no vinho... 

Que curioso! 

 

O nome  da cidade 

é homenagem a personagem famoso 

General Bento Gonçalves, 

líder da Revolução Farroupilha, 

presidente da república riograndense , 

única experiência republicana efetiva 

antes da proclamação definitiva 

 

Visitando o Rio Grande do Sul, 

não esqueça esses lugares 

Eles lembram 

o general, que brilhou como o sol 

numa época em que o Rio Grande 

se notabilizou pela superioridade 

moral de seus filhos... 

um grito de liberdade... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 • GRAMADO E CANELA - UM PARAISO GAÚCHO 

Marcial Salaverry 
http://www.prosaepoesia.com.br/ 

 

 

  

Gramado... Canela... Canela... Gramado... 

Uma, prolongamento da outra... 

Duas cidades irmãs, que se confundem... 

Mesmos encantos... Mesma beleza... 

Aqui, exagerou a Mãe Natureza... 

Parque Knorr... Lago Negro...  

Cascata do Caracol...  

Os arco-íris no arrebol... 

As hortênsias que a todos encantam... 

Mini Mundo... Mundo a Vapor... 

As fábricas de chocolate... 

atrações que a todos deliciam... 

A gentileza de seu povo,  

gente feliz e hospitaleira,  

procurando agradar de qualquer maneira... 

Estar aqui no Natal, 

é viver uma fantasia maravilhosa... 

Chega-se a ouvir o “hohoho” vindo do céu... 

Com suas ruas feericamente iluminadas... 

Com suas Igrejas oferecendo Paz e Amor, 

levando-nos para perto do Senhor... 

Canela... Gramado... 

Deixa qualquer um apaixonado... 

Aqui viver... 

Sempre um eterno reviver... 
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 • GRAMADO, UM SONHO EUROPEU 

Maria José Tauil 
http://www.coracao.bazar.nom.br/ 
 

 

  

Construções no estilo bávaro 

em pleno Rio Grande do Sul 

lagos planejados, 

que parecem ser naturais 

jardins imensos 

de hortênsias e ciprestes 

casas bem cuidadas 

Um aroma de chocolate no ar 

O requinte dos fondues... 

Gramado foi colonizada 

por italianos e alemães, 

na época da imigração. 

Por lá, você pode provar, 

exóticos pratos... 

herança desses dois povos 

No inverno, a neve completa 

todo esse charme europeu... 

Há hotéis e restaurantes 

muito sofisticados 

E falando em grandes eventos, 

há o Festival de Cinema, 

o Festival de Inverno 

e festa à fantasia 

com inspiração, 

nos carnavais de Veneza, 

transbordando alegria e beleza 

No Minimundo, 

se misturam sonho e realidade 

É uma cidade europeia 

em miniatura 

E o trem Fumacinha 

ao Lago Negro, leva o turista, 

que tem magnífica vista... 

Aquele curioso  local, 

já foi reserva florestal 

e por um incêndio 

foi destruída... 

O visitante faz caminhada 

e passeia de pedalinho 

Gramado tem em dezembro 

a Festa Natal da Luz 

para festejar  

o nascimento de Jesus 
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É um show de luzes  

e muito verde e vermelho, 

balés e concertos que reúnem 

também corais dos outros estados 

Gramado fica toda decorada 

como a Terra do Papai Noel 

e com um especial 

cheirinho de chocolate! 
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 • NAS RUAS DE PORTO ALEGRE 

Marco Ramos  
http://www.recantodasletras.com.br/poesiasdedicatorias/21769 

 

  

Porto Alegre, tuas ruas tem infinitas histórias 

E em todas suas rotas, vejo o poeta e a poesia 

O escrito e o escrevente, descrito nesta memória 

Como o revoar das pombas, das torres da reitoria... 

~ 

Quem me dera, seu eu fosse um filho de Veríssimo 

Ou um neto de Quintana, bem que eu poderia ser 

Para dar-te Porto Alegre, um verso muito ilustríssimo 

E neles ilustrados as suas ruas, em seu lindo amanhecer... 

~ 

Eu bem que poderia ser mais um ipê da Redenção 

E num domingo de Bric, desfolhar-me na Bonifácio 

Anunciando o outono, no final de mais um verão 

Enfeitando de flores, as linhas deste meu prefácio... 

~ 

E de lá iria com o vento, ou quem sabe ele eu seria 

E assim eu correria pelo Guaíba, do Gasômetro à Ipanema 

E assim atravessaria os morros dá Glória até a Serraria 

E em Porto Alegre eu me esparramaria, como um simples poema... 

~ 

E minhas palavras chegariam até Moinhos de Vento 

E passeariam pela Goethe até findar-se na Mariante 

E esboçariam em palavras, este meu grande sentimento 

Depositadas em rimas, como uma flor lapidada em diamante... 

~ 

Porto Alegre, quem me dera sê suas ruas falassem 

E no adentrar da noite, suas histórias pudesse me contar 

Falaria-me dos passos na madrugada, como se cantassem 

As Pegadas de Bebeto Alves, nas ondas sonoras soltas no ar... 

~ 

Há em mim um pouco do Menino Deus, andando pela Getúlio 

A também um pouco do Punk, desfilando pela Osvaldo 

Há todo aquele frio do vento na Andradas nas manhas de julho 

E o caminho da Farrapos, do centro até São Geraldo... 

~ 

Porto Alegre, lá me vou pela Borges seguindo ao Beira-Rio 

Ou quem sabe pela Azenha, até o Olímpico Monumental 

O vermelho e o azul, equilibrando-se ao teu meio-fio 

Em nestas suas sendas, a história de um outro Gre-Nal... 

~ 

Nas tuas esquinas, meninos vendem o Correio e a Zero Hora 

Trazem as notícias do que foi ontem, mas não preveem o futuro 

Ah, Porto Alegre, os meus passos eu firmo em ti agora 

E observo na Mauá, o detalhe de um artista pintado no muro... 
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~ 

Ah, Porto Alegre, em tuas ruas um povo que luta e protesta 

Os caras pintadas, colonos sem terra, professores e suas sinetas 

Também há comemoração, tri-legal tuas ruas sempre abertas 

Magia simples, casas antigas, venezianas nas venetas... 

~ 

Porto Alegre, quem me dera morrer, e assim virar poeira 

Esparramando-me pelas solas dos sapatos, nas noites sem lua 

Assim estaria nos seus caminhos planos, até em suas ladeiras 

E me eternizaria feliz, nos ladrilhos de suas ruas... 
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 • PAMPAS 

Leonardo Praciano  
http://albergariadepipas.blogspot.com.br/ 

 

 

  

Compartilhar o mate  

é o milagre do debate  

de amigos entre o trigo 

 

onde o pastor se assemelha  

aos pampas e o ruminante conduz  

no olhar abatida centelha. 

 

Terra com febre abaixo de zero,  

avó de caudilhos e farroupilhas 

onde meninos mentem com esmero 

 

terem parentes mortos em guerrilhas. 

Terra batizada de rio, uvas do Sul 

pisadas por imigrantes que em ti 

 

acharam o Norte roubado pelo fuzil. 

Rio Grande, Rio gaúcho, rio Guaíba... 

esse poema sou eu nadando em ti. 
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 • PORTO ALEGRE 

Laureano Soares 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005662906842&fref=pb&h

c_location=friends_tab&pnref=friends.all 

 

 

  

Foi certamente com grande alegria 

Que esses heróis do passado 

Depois do Atlântico atravessado 

Em condições de malfadados 

Construíram com magia 

Este remanso de paz 

Que tanto apraz 

Ao viajante  

De país distante 

Que é surpreendido  

Ao ser acolhido 

Com alegria e bondade 

Pela tua gente. 

 

Porto Alegre 

Tua história é recente 

Mas tão digna e crente 

Linda cidade do ocidente 

E teus filhos  

Seguem os trilhos  

Dos pioneiros dos Açôres 

Dos “Naturais” 

E, de muitos mais 

Mas iguais  

Vindos doutros sítios  

Doutras cores. 

 

Porto Alegre 

Tua cultura é sem igual 

E teus filhos em geral 

Conhecidos pelo mundo 

São um valor profundo 

Do qual te podes orgulhar 

Tendo eles feito vibrar 

Pela sua voz e seu cantar  

Ou a forma de jogar: 

Ronaldinho, Calcanhotto, 

Élis Regina linda flor 

E, tantos outros, que foram 

Ou virão a ser orgulho e luxo 

Dos teus filhos gaúchos. 
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Porto Alegre 

Dos teus filhos adoptivos 

Os quais te deixaram vivos 

Sonhos imensos a realizar 

Escritores e poetas 

Do verbo, usando setas 

Que outros poderão lançar. 

Aqui, cito Quintana 

O qual a cada semana 

Escrevia algo de novo 

No jornal Correio do Povo 

Sem dúvida o mais ilustrado 

E sendo assim admirado 

Nos teus Morros, na cidade 

Com seu parceiro, 

Drumond de Andrade.  

 

Porto Alegre 

Que soubeste risistir 

Aos farroupilhas de outrora 

Aqui te quero exprimir 

Da minha alma o sentir 

Num volitar de mariposa 

Seja em verso, seja em prosa. 

És linda como uma rosa 

Foste e és a “Valorosa” 
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 • RIO GRANDE DO SUL 

Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006 
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm 

 

  

A história do Rio Grande do Sul não é fácil pra contar 

Episódios diversos nesta terra sucederam 

Como área de ninguém esta região teve que passar 

Muitos combates entre Portugal e Espanha nesta região ocorreram 

 

As duas coroas adotavam política de expansão 

Ocupar o máximo do território de ambas eram a intenção 

O que mais tarde terminaria em conflito na região 

A margem esquerda do Rio da Prata Portugal fez ocupação 

 

Fundando assim a Colônia de Sacramento 

Mas para os espanhóis era de fácil capturação 

Portugal e Espanha fizeram nesta colônia revezamento  

Os jesuítas ali deixaram de gado vacum grande criação 

 

O que demonstrou nos portugueses grande ambição 

Laguna em Santa Catarina também teve ocupação 

Facilitando aos portugueses o controle da Região 

A Colônia de Sacramento teve sua consolidação 

 

De várias partes da Europa imigrantes ali chegaram 

Vários costumes e tradições ali se implantaram 

Mas o modus vivendi do gaúcho todos respeitaram 

Mesmo do clima da região os imigrantes se agradaram 

 

O gaúcho sempre tem muita história pra contar 

Entre as lendas que eles contam algumas vou destacar 

A salamanca de jaru e o boitatá 

O negrinho do pastoreio é bom a gente escutar 

 

Não da pra falar de todo Rio Grande que era minha intenção 

Falarei de Caxias do Sul que marcou meu coração 

Os italianos ali chegaram no início da fundação 

Vindo da Lombardia e Piemonte fixaram nesta região 

 

A região era íngreme, mas de clima europeu 

Para fixação dos imigrantes isto muito favoreceu 

Em mil novecentos e dez a cidade cresceu 

E de São Sebastião do Caí ela não mais dependeu  

 

A uva e o vinho de Caxias tornou se notórios 

A famosa festa da uva nesta cidade foi implantada 

Caxias do Sul é a soma do prato típico e do folclore 

A tecnologia artesanal com a de ponta é bem incrementada 
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Tem o Monumento do Imigrante e o Parque Cinquentenário 

Tem uma réplica da Caxias antiga e grande pólo universitário 

Tem também as vinícolas onde se prova vinhos raros 

Meu tempo em Caxias guardo como relicário 

 

Do gaúcho é muito linda a sua indumentária 

O barbicho é a cabeçada de corda para cavalgadura 

Bombacha é uma calça larga coisa extraordinária 

O poncho é uma capa de lã que é uma formosura. 
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 • SANTANA DO LIVRAMENTO 
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1857 é o ano de sua fundação 

91.000 habitante é a sua população 

8.963km2. é a sua população 

Na divisa do Brasil e Uruguai é a sua localização 

 

Seus primeiros habitantes foram os índios charruas e minuanos 

Dentre os europeus os espanhóis, foram os primeiros ali chegando, 

Não havendo interesse dos portugueses, o lugar ficou 

até 1800 como abandono 

O gado abandonado pelos jesuítas tornou o lugar valorizado 

 

Esta cidade nasceu de um período de guerras 

Quando dependia das armas para posse da terra,  

Quando as fronteiras eram defendidas com pontas de lanças 

Do gume das espadas das patas dos cavalos em abundância 

 

Com combates de cara a cara e ombro a ombro este povo triunfou 

E a Cidade de Santana do Livramento começou quando o exército  

ali chegou 

Em 1823 foi construída uma capela pra comunidade 

Esta data assinalou a fundação da cidade 

  

Das etnias temos índios charruas e minuanos 

Jesuítas espanhóis, portugueses e italianos, 

As principais atividades são as rurais e o comércio 

Tem grande movimento, pois o Uruguai está ali perto 

  

Tem um obelisco como marco divisório no Parque Internacional 

A divisa do país está na avenida principal 

De um lado está Livramento no Brasil no outro Rivera no Uruguai 

Mas as gentes se misturam e os costumes parecem iguais 

 

Concentração urbana excessiva com edifícios domiciliares 

Há lindos prédios altos de até dezoito andares 

Represa Hidrelétrica de Cuñapiru e outros atrativos da fronteira 

Parque Municipal Grã Bretaña, obra de primeira, 

 

S. Livramento tem Fonte luminosa com suas águas coloridas 

Parque Internacional onde os países se dividem por uma avenida 

Na Praça General Osório está uma linda palmeira 

Que foi plantada por Dom Pedro I 

Tem o cerro de palomas o CTG fronteira aberta, 

O porto seco a santa colina e o clube campestre 

Dizem que Santana do Livramento é a fronteira da Paz 

Onde brasileiros e uruguaios crescem iguais. 
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 • URUGUAIANA 

Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006 
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm 

 

  

Em 24/02/1843, Uruguaiana teve sua fundação, 

Em 29/05/1846, teve sua emancipação, 

Faz limite com Uruguai e Argentina naquela região 

Tem extensa lavoura e o gado de corte e de reprodução 

 

127.000 habitante do município é a população 

No Rio Grande do Sul é o 4º. Em extensão 

5.713 km2. é a sua área extensão 

No extremo Oeste do Estado é a sua localização 

 

Uruguaiana no Brasil e Passo de Los Libres na Argentina 

São Ligadas por uma ponte que sobre o Rio Uruguai passa por cima 

Tem estação aduaneira com movimento sem igual 

Esta Estação está localizada perto da Ponte Internacional 

 

No turismo tem muita coisa pra visitar naquela cidade 

Como a Praça Farroupilha e a Santa Casa de Caridade 

O Monumento ao gaúcho mostrando sua indumentária 

O Sinuelo do Pago e a Velha destilaria 

 

O Centro Cultural Dr. Pedro Marino 

Onde funciona museu, biblioteca e também oficina, 

Domingo de Almeida fundou Uruguaiana 

Ali tem um monumento  a ele homenageando 

 

A Catedral de Santana, Praia Formosa Barragem Sanchuri 

Hermas dos poetas e a Casa do Barão de Ijuí 

Destilaria de Petróleo da Ipiranga, Exatoria e Clube Caixeral 

Praia de São Marcos e a Câmara Municipal 

 

Monumento Califórnia retratando o festival de música nativista 

O Monumento à mãe, estátua bonita que de longe pode ser vista, 

Monumento com a Carta de Getúlio Vargas em bronze 

Contendo a poesia de um filho de Uruguaiana o famoso Alceu Wamosy 

 

A linda Praça Barão do Rio Branco e a Prefeitura Municipal 

Praça Tamandaré, Casarão dos Bárbaras e o Clube Comercial 

Igreja N S do Carmo e a Ponte Internacional 

O Obelisco em homenagem a D.Pedro II, obra monumental. 

 

É a maior porta de entrada de turistas do Estado 

No Rio Grande do Sul Uruguaiana é destacada 

O primeiro litro de petróleo banhado pelo pampa nesta cidade  

foi destilado 

Muitos ilustres e intelectuais Uruguaiana ao Brasil tem dado. 
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