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Volume 04 - Região Centro-Oeste
Distrito Federal – Goiás - Mato Grosso - Mato Grosso Do Sul
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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
01 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-01.pdf
Volume 02 - Região Norte
02 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-02.pdf
Volume 03 - Região Nordeste
03 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-03.pdf
Volume 04 - Região Centro-Oeste
04 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-04.pdf
Volume 05 - Região Sudeste
05 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-05.pdf
Volume 06 - Região Sul
06 - http://www.rosimeiremotta.com.br/resources/Brasil-06.pdf
BOA VIAGEM!
Rosimeire Leal da Motta Piredda
http://www.rosimeiremotta.com.br/
Biblioteca Virtual
http://www.rosimeiremotta.com.br/e-books-gratuitos.php
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REGIÃO CENTRO-OESTE
POESIA...

• CENTRO-OESTE
Claudia Jeveaux Fim
http://sitedepoesias.com/poetas/Claudia+Fim

Lembrando a geografia,
Do Centro-Oeste do Brasil.
Vontade de voo direto,
Conhecer encantos mil.
Brasília, com tombada arquitetura,
Seus palácios e Lago Paranoá.
Em Goiás: Caldas Novas, Paraúna
Rio Araguaia para refrescar.
Mato Grosso tem Cerrado,
E Centro Histórico de Cuiabá.
E Mato Grosso do Sul,
Tem Bonito e Corumbá.
Centro-Oeste é tão lindo,
Dá vontade de ficar.
Mas completando o roteiro,
Chega a hora de voltar.
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DISTRITO FEDERAL

ORIGEM DO NOME: O Distrito Federal é um território especial onde localiza-se
a Capital do País. O DF tem características de Estado, mas ao mesmo tempo é
gerido com apoio da União e da Federação dos Estados. Brasília é a Capital do
Distrito Federal e do Brasil e congrega as representações internacionais, as
embaixadas, representações estaduais e a sede dos poderes constituídos... os
poderes da República, da União, da Federação, do Ministério Público e sede dos
Ministérios Federais, das principais empresas, autarquias e fundações públicas.

LOCALIZAÇÃO: Fica na região Centro-Oeste do Brasil
HABITANTE: Brasiliense
CAPITAL: Brasília, fundada em: 21/4/1960
ORIGEM DO NOME: O nome Brasília origina-se de Brasil, proveniente da árvore
pau-brasil e de Brasilis. Dizem que o nome Brasília foi sugerido por José Bonifácio
de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência. Um fato curioso: a mãe do
Poeta Castro Alves (1847/1871) chamava-se Brasília. Há também uma antiga
lenda sobre uma ilha Brasília, Terra Brasília. Brasília não deixa de ser uma ilha da
Fantasia, a Capital da Utopia.
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POESIAS SOBRE O DISTRITO FEDERAL

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

Concreto armado
Rabisco e asfalto,
Pássaro semiárido
Terra do Executivo,
Do Legislativo
E da Ceilândia.
Brasília candanga
Brasília camundonga
Palácios e calabouços
Limusines e camburões...
Sua atmosfera abafada
Seu oxigênio esturricado.
Seu país sua dívidas
E você no ar-condicionado,
Seu país sangra tributos
E você troca de importado,
Você voa de primeira classe
E seu país, pobre xucro,
A pé com o nome sujo.
Brasília
Pelo seu horário
Teu país definha.
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• BRASÍLIA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Em mil oitocentos e vinte e três, José Bonifácio sugeriu,
Que a capital teria que vir, para o interior do Brasil,
Para que constasse na Constituinte do Império, isto ele pediu,
Mas sua sugestão foi rejeitada e nenhum efeito surtiu,
Porém a ideia da mudança não foi esquecida,
Cem anos depois estava mais amadurecida,
Em mil novecentos e vinte e dois, foi lançada a pedra fundamental,
Próximo a Planaltina de Goiás no Planalto central
O presidente Juscelino Kubitschek, em mil novecentos cinquenta e seis,
Poderes a Novacap outorgou, para construir Brasília desta vez
para planejar e executar este projeto empreendedor,
Na região do cerrado goiano que Lúcio Costa traçou,
O projeto a este urbanista, o presidente entregou.
Pra trabalhar com Lucio Costa, Oscar Niemeyer associou,
Com uma equipe de arquitetos, os prédios públicos Oscar traçou,
Isto foi bom para o país, pois muita gente lá empregou.
Outro Brasileiro que destacou na construção, foi Israel Pinheiro.
Ao lado dos arquitetos foi um grande engenheiro,
Cinco mil oitocentos e vinte e dois Quilômetros, do Distrito é a extensão,
Topografia suave e vegetação de cerrados,
são as características da região.
Em vinte um de abril de mil novecentos e sessenta, boa notícia foi dada,
A estrutura básica da cidade, já estava edificada,
Houve festa na cidade pelos chamados candangos,
Disse que festejaram tanto que parecia dançar tango.
Nascia a capital da esperança, que viria a ser uma grande cidade,
Que já não era mais um sonho, mais sim realidade,
Fez uma linda cidade com grande arborização,
Flamboyants, espatódias e sibipirunas, plantaram em vasta extensão.
A iluminação da cidade foi com lâmpadas fluorescentes,
Enquanto São Paulo e Rio eram lâmpadas incandescentes,
Na década de setenta, a iluminação passou a vapor de mercúrio,
Pelo rebaixamento dos postes, algumas ruas ficaram um pouco escuras.
O poder executivo trabalha com regiões administrativas,
No distrito também funciona uma assembleia legislativa,
9

Estes parlamentares são chamados de Deputados distritais,
Mas é representado no congresso, por senadores e deputados federais.
Há um administrador para cada região,
O plano piloto e as cidades satélites, fazem parte desta união,
No plano piloto está os órgãos públicos Federais,
Também as embaixadas e residências oficiais
A atividade econômica é pouco diversificada.
As funções administrativas são as mais destacadas,
O planejamento industrial é muito estudado,
Para que o estilo da cidade seja preservado
Como atrativo para o turista, tem a torre da TV,
E também o autódromo, Nelson Piquet,
Como primeira residência do presidente, está lá o Catetinho,
Este símbolo os brasilienses, o mantêm com carinho.
Falei pouco da Brasília de hoje, que se modernizou,
Brasília só poderia ser construída, por um homem empreendedor,
Que sem briga e discussão dois estados conquistou,
Parte de Minas e Goiás o governo apropriou
e assim nestas terras o Distrito se formou
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• BRASÍLIA Rayma Lima

CAPITAL DO BRASIL

http://www.vida.amor.nom.br/

Brasília, cidade planejada e construída onde era sertão,
Mudança indesejada, porém inevitável.
Oscar Niemeyer, o arquiteto,
deu toda sua contribuição com dedicação e valorização devida.
Os principais motivos de sua transferência para o Planalto Central
Foi que se distanciava mais do litoral, dificultando invasões,
destacaria no desenvolvimento geral, incluindo o Centro Oeste
E hoje sua população e evolução evidencia sempre mais.
Brasília, depois de anos de luta para ser uma bela cidade,
chegou enfim seu dia de inauguração,
Vinte e um de abril de um mil novecentos e sessenta,
Estava por fim, transferida a Capital.
Nesses quase quarenta anos
Quanta mudança ocorreu!
O voto já é direto
A Democracia venceu.
Avenidas largas e espaçosas,
Sua arquitetura é uma verdadeira arte!
Clima favorável, e com mais de dois milhões de habitantes
Que hoje trabalham e contribuem para sua evolução.
Esperamos que nossos governantes
consigam mudar a imagem do nosso País
Trabalhando todos juntos, sempre... pois unidos, de mãos dadas,
como uma corrente, levaremos o Brasil para frente...
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• VOCÊ SABE
Yara Nazaré

O QUE É SER CANDANGO?

http://www.yaranazare.com/

OBS.: CANDANGO: Aquele que veio de várias regiões do Brasil (nordestino,
mineiro, goiano) e trabalhou na construção da Capital do Brasil: BRASÍLIA e
foram os primeiros moradores de Brasília.

. É ter acompanhado o Nascimento, a Infância,
a Adolescência e a Adultez de uma cidade chamada BRASÍLIA!
. É morar em uma cidade projetada por NIEMEYER
e fundada por Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek.
. É morar nas asas de um Avião.
. É adotar Brasília como moradia.
. É nascer no Planalto Central.
. É ter um lindo amanhecer...
. É ver o mais bonito pôr-do-sol...
. É conviver com a pluralidade cultural.
. É poder desfrutar dos mais variados cardápios regionais.
. É não esquecer sua terra natal!
UM BOM CANDANGO...
. Tem fé em DEUS.
. É, sobretudo hospitaleiro.
. É alegre.
. É inteligente.
. É criativo.
. É romântico.
. É saudosista.
. É amigo e solidário.
. Tem espírito jovem.
. É desportista.
. É poeta e amante das letras.
. É saber dizer: "uai", "ô xente", "mãinha",
"Bah", "tchê","ora, ora", "pois, pois"
"good by", "oi", "solong", "arriverdetti",
"E ié?", "adios", "Adeus", "sayonara"
"au revoir", "inté" e muito mais!!!!!!!!!!!
SER CANDANGO É...
. Conviver com vários sotaques.
. Aprender com culturas variadas.
. Gostar de dançar.
. Aguentar o clima seco do Planalto.
12

.
Apreciar as flores secas do Cerrado.
. Apreciar os pardais em revoada.
. Ouvir apaixonado o canto das cigarras.
. Passear de barco e surfar no Lago artificial.
. Ter um mar artificial com ondas em movimento.
. Ter um luar privilegiado.
. Ter um rico artesanato.
. Ter um Cinturão Verde inigualável.
. Dirigir em trânsito organizado.
. Passear no Eixão entre Flamboyants, Quaresmeiras e Ipês floridos.
. Ser... além de tudo, um ser humano maravilhoso, alegre e solidário!
.Ter vindo do querido Nordeste, com marido e filhos e ter adotado
esta cidade maravilhosa, como morada!
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GOIÁS

ORIGEM DO NOME: O nome do estado origina-se da denominação da tribo
indígena guaiás, que por corruptela se tornou Goiás. Vem do termo tupi gwa ya
que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça

LOCALIZAÇÃO: Fica no leste da região Centro-Oeste
HABITANTE: Goiano
CAPITAL: Goiânia, fundada em: 24/10/1933
ORIGEM DO NOME: Goiânia foi o nome dado pelo Prof. Alfredo de Castro,
ganhador do concurso instituído em 1933, para a escolha do nome da nova
capital de Goiás.

HABITANTE DA CAPITAL: Goianiense
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POESIA SOBRE GOIÁS
• ANÁPOLIS
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Século dezenove começava
Viajantes por aqui passavam
Na cabeceira do rio das antas
Ali fizeram plantas
Santana das Antas aqui chamaram
Depois o nome mudaram
Pra Santana dos Campos Rios
Anápolis veio suprir aqueles nomes tão vazios
Trezentos mil habitantes
Tem Anápolis neste instante
Tem um polo farmoquímico
E também agroquímico
Aqui tem rodovia pra quase todo o Brasil
Pra pequenas aeronaves há o aeroporto civil
Há também o porto seco no setor industrial
Ao lado da ferrovia que aqui tem um ramal
Aqui também é a sede de uma grande universidade
Além de cursos isolados em várias faculdades
Tem cursos de teologia e também filosofia
Na área industrial há um curso de gemologia
O ensino médio se avança
Tem também escola de dança
Tem escola de música e também de teatro
E nas artes visuais saem artistas de fato.
Foi construída nesta cidade
Pra uma grande finalidade
Pra defender Brasília numa eventualidade
Uma Base Aérea que funciona de verdade
Na semana da asa os portões estão abertos
Lá estão os miragens pro povo ver de perto
Quando aqui fizeram a Base
Entrou Anápolis numa nova fase
15

Foi em Anápolis no Aeroporto Civil
Que chegou JK então presidente do Brasil
Assinou um pedido ao Congresso Nacional
Solicitando criar Brasília como nova capital
Tem o Kartódromo Internacional
E grande Feira Artesanal
Esta Manchester Goiana te chama pra vir um dia
Conhecê-la bem de perto com toda alegria.
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• CALDAS NOVAS
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Aqui vou falar um pouco da Região das águas quentes
Que em Caldas Novas e Rio Quente em Goiás estão presentes
Peço desculpas à cidade de Rio Quente para falar de Caldas Novas
Mas as duas são cidades gêmeas que os turistas hão de fazer prova
O que se há de destacar são seus grandes mananciais
É um dos maiores do mundo seu complexo hidrotermais
Tem lugar que a água é tão quente que em minuto se cozinha um ovo
Lá tem roteiro turístico variado para todo gosto do povo
Em mil setecentos e vinte e dois Bartolomeu Bueno da Silva
chegou neste lugar
Para reconhecimento de Goiás aonde um dia seu pai veio explorar
Para vir para cá o Governador de São Paulo ordens a ele teve que dar
Teve a ventura de no pé de uma serra águas quentes encontrar
Para pesquisar a origem das fontes
Tem vindo Técnicos de todo Horizonte
Uns dizem que são enriquecidas com minério de urânio
Que ao longo do tempo da Serra de Caldas vem desintegrando
Outra hipótese é a da existência de um vulcão,
em cuja cratera brotam as águas, pois o mesmo não entrou em erupção
Outros indicam que elas são resultado de águas pluviais
Que vindo de uma profundidade tem aquecimento natural
As águas quentes são, por si sós, uma fascinante atração
Mas muitas coisas típicas de Goiás estão presentes nesta região
Se quiseres ver a água quase fervendo,
O Parque Lagoa quente é uma sugestão
Se andares pelos cerrados frutos nativos lá estão
Dentre os frutos do Campo deste lugar
Apenas três aqui vou destacar
Um com os Nomes populares - piqui, pequi, pequi-bravo, pequiá
Que além do fruto cheiroso a madeira até em navio pode se empregar
Outro fruto do cerrado presente na região que tem se destacado
Tem o Nome popular - Chichá-do-Cerrado, Sapucaia,
Castanha de Macaco
Em obra interna a madeira tem sido utilizada
E as castanhas pelo homem e espécies da fauna têm sido apreciadas
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Outra fruta com Nome popular - Mangaba -Mangabeira
Para fazer caixas e carvão utilizam sua madeira
Seus frutos também os goianos muito tem gostado
E no nordeste do Brasil são muito comercializados
Cidade tranquila para caminhada matinal
É uma cidade moderna com destaque nacional
Há cinco quilômetros da Cidade você verá uma grande obra
O “Parque Estadual da Serra de Caldas Novas”
Se queres saber mais sobre Caldas Novas,
é fácil encontrar alguém que já foi lá,
Mais de um milhão de pessoas por ano tem vindo a esta cidade visitar
Parece que todos os caminhos do mundo nos levam a este lugar
Além de pureza e belezas, estas águas fazem a saúde melhorar
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• CATIRA E DANÇA DO CONGO
(Danças típicas de Goiás)
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Amigos vamos aprender mais um pouco do folclore goiano?
Então preste bem atenção no que vou narrando.
O goiano é um povo alegre que gosta muito de festança,
Então vamos falar aqui de dois tipos de danças.
É a dança da catira e a dança da congada.
Estas fazem nossa terra no Brasil ser destacada
Os catireiros começam a aprender desde meninos
Às vezes passa de pai pra filho este ensino
É uma dança bonita, parece uma coreografia,
Que é a mais brasileira das danças um dia alguém dizia
Interessante que só os homens podem dançar catira
Raramente uma mulher na dança se atira
Pertencente ao núcleo das danças palmeados e sapateados
Acompanhada de grupo de violeiros com suas modas bem cantadas
Interessante que os catireiros dançam a noite inteira
e não ficam enjoados
Tem lugar que a catira é chamada cateretê,
essa dança do fandango português foi herdada,
Mas como típica dança brasileira ela é considerada
Nas folias de reis e nas festas do divino,
geralmente a catira é apresentada,
Congo ou congada em Goiás é outra dança apreciada
Cantando e dançando nestas festas São Benedito é homenageado
Esses folguedos cumprem um papel auxiliar no catolicismo popular
É nestas festas que muitos devotos vem as suas promessas pagar
Dizem que a coroação da monarquia portuguesa
foi imitada pelos africanos
Criaram esta festa como coroação do rei do Congo
de suas terras lembrando
Diz que trata de uma guerra entre povos africanos
Antes de começar um grupo de doze pares vão se formando
O interessante dos africanos é que mesmo na escravidão
Lembravam da mãe África e faziam a ela uma canção
No nosso rico Estado de Goiás há muita lenda e tradição
Convido a todo leitor visitar Goiás bem no centro da nação.
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• GOIÂNIA
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

Cidade menina, moça, em plena formação
Hoje, com mais de um milhão de habitantes;
avenidas e praças espaçosas, bem cuidadas,
áreas verdes, sempre preservadas com carinho.
Minha cidade,
marcante com suas praças floridas encantam
todos que aqui habitam
temos o orgulho de exalá-la
para que nossos turistas possam voltar sempre.
Sua localização é beneficiada
perto da capital do Brasil
Seu progresso sempre se expandindo
Dando lugar a uma cidade ímpar.
Falar de tudo que temos é impossível
podemos destacar as atrações turísticas,
eventos, museus, clubes, shoppings
e um povo muito hospitaleiro.
Seu desenvolvimento se deve a transferência
do Distrito Federal para Estado.
Pedro Ludovico então Governador entre 1.930 a 1.964
trabalhou muito neste projeto.
Nossa jovem cidade com apenas setenta anos,
inaugurada oficialmente no dia vinte e quatro de outubro
de mil novecentos e trinta e três.
É para nós é o maior Patrimônio que existe.
Esta é a minha cidade!!!
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• GOIÂNIA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

A primeira Capital do Estado foi Vila Boa cujo nome mudou para Goiás
Mas seu crescimento estagnou quando a exploração do ouro acabou
A Mudança da capital já se fazia necessária
Pois na antiga Capital a maior renda era da pecuária
Além de se localizar numa região um pouco precária
Deveriam fazer outra cidade onde houvesse maior área
Em 1930 a intenção se consumara
O governo Pedro Ludovico escolheu uma grande área
Em 23/03/37 ocorreu a mudança da Capital
Naquela época que Goiás era maior,
Goiânia ficou num lugar bem Central,
Mas só em 05/07/42 veio seu batismo cultural
E um projeto Europeu no cerrado ocorreu afinal
Situada no coração do Brasil próxima da Capital Federal
Seu índice de crescimento é um dos maiores no âmbito nacional
Chegar em Goiânia é fácil, apaixonar por ela é mais ainda
Nenhum visitante deixa Goiânia sem dizer que a cidade é linda
O goiano por natureza é muito hospitaleiro
Aqui recebe bem brasileiros e estrangeiros,
Em quase todos os ramos de atividades Goiânia é um grande celeiro
Umas das maiores feiras hippies do Brasil traz pra Goiânia muito dinheiro
É considerada uma das cidade mais verdes de todo o país
Com ruas limpas e arborizadas e muitas Praças floridas
1.1000.000 habitantes é a população da cidade
Ainda é uma cidade menina mas de grande prosperidade
A medicina em Goiânia tem destaque internacional
Principalmente na oftalmologia com grandes equipes profissionais
Pra visitar todos os Museus um só dia é incapaz
Visite pelos menos o Museu Antropológico
da Universidade Federal de Goiás
Dentre os Monumentos se destacam Os Painéis da Via Sacra
Monumento às Três Raças, mas o do Bandeirante
é o que mais se destaca,
As opções de lazer do goianiense são muito diversificadas
Os quatro grandes e principais shoppings vivem sempre lotados
21

Tem o passeio no bosque e no Parque da cidade
E um grande zoológico juntamente com um lago
Tem um belo estádio chamado Serra Dourada
e também um Cartódromo
Além de vários ginásios estaduais, Autódromo e Hipódromo.
O custo de vida de Goiânia é um dos mais baixos do país
Jogadores, músicos, artistas, políticos,
escritos de Goiânia saíram vários para o país,
Nas proximidades de Goiânia há várias cidades turísticas
Além da culinária do estado que em Goiânia é muito rica.
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• GOIÁS
Rayma Lima
http://www.vida.amor.nom.br/

Nome indígena, com várias Nações,
destacando-se Caiapó, goiá, Xavante, Tupinambá...
Conta-se que o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva,
querendo apossar do ouro,
disse aos índios que caso não fosse feito sua vontade poria fogo no rio.
E o que aconteceu?
Colocaram álcool num prato e puseram fogo.
Os índios acreditaram.
Porém a mão-de-obra indígena não era satisfatória.
Precisavam de braços fortes e foram buscar escravos na África
para um melhor desenvolvimento da região.
Hoje, a cidade de Goiás é bastante desenvolvida,
recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade,
indicado pela UNESCO em 2.001.
Cidade da nossa poetisa Cora Coralina
que deu muito prestígio ao nosso Estado.
Situada na região Centro Oeste.
Em 1.960 para a construção do Distrito Federal parte de sua terra,
foi destinada para a construção de Brasília.
Foi através deste marco que Goiás veio a se projetar
em todos os aspectos.
Duzentos e quarenta e seis municípios se destacam no turismo,
e riquezas naturais.
Ainda existe a construção de pedras, feita pelos escravos, o Palácio
Conde dos Arcos,
o Festival Internacional de Cinemas e Vídeo Ambiental onde é sediado
todos os anos.
Temos ainda o Museu da Bandeira,
Chafariz, Iluminação Colonial e Cruz do Anhanguera.
Neste contexto existe a cidade de Pirenópolis, além de turística,
também foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional.
A cidade reúne atrativos variados.
As cavalhadas, lutas folclóricas entre os Mouros e os Cristãos,
festas religiosas são mais constantes.
O rio atravessa a cidade onde o turismo é evidente.
Cidades onde o misticismo predomina,
como o Vale da Lua em Alto Paraíso.
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A região dos lagos e dos rios, como Três Ranchos, São Simão
e Britânia reúnem nova fonte turística.
O Rio Araguaia, divisa com Mato Grosso,
de julho a setembro suas praias aparecem .
Cavernas e grutas de milhares de anos são encontradas
em Caiapônia, São Domingos, Formosa e Paraúna.
Nossas cachoeiras encantam os turistas
como o Salto de Itiquira em Formosa, e Corumbá de Goiás.
Pronto. Nossa viagem chegou ao fim.
Mas não poderia deixar de falar
sobre nossa Capital que é Goiânia,
planejada por Pedro Ludovico Teixeira.
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• GOIÁS
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

No século dezesseis os bandeirantes aqui chegaram
Buscando ouro e prendendo índios nas nossas matas entraram
mil setecentos e vinte e dois a história de Goiás se iniciou
Com a chegada de Bartolomeu Bueno que aqui se fixou.
Tão logo Bartolomeu chegou ouro já encontrou
O Arraial de Santana ele fundou
Depois pra Vila Boa o nome mudou
Alterando pra Goiás cujo nome ficou
A população daquele tempo era quase só de índios e escravos
Junto da Capitania de São Paulo Goiás se anexava
Em mil setecentos e quarenta e nove criou-se a Capitania de Goiás
Cujo objetivo da Coroa era aumentar o ouro que explorava
Dentro da Mineralogia em grande quantia nossa terra possuía
Ouro, Pedras, Metais preciosos, todos que passavam viam
Nos leitos dos Rios nos Campos e nas Matas
Nas montanhas e nos vales as riquezas eram fartas
Em mil setecentos e sessenta o ouro entra em decadência
E a atividade rural entre em ascendência
A expansão da pecuária tornava-se necessária
Porque Goiás era possuidor de uma grande área
Na década de trinta a população aumentou
Da cidade de Goiás a capital mudou
Foi criada Goiânia pelo então interventor
E a nova Capital muito prosperou
Na área do Turismo Goiás é um rico Estado
Se veres a fauna e a flora sentirás aconchegado
A riqueza de Caldas Novas são as águas termais
O Estado ainda é possuidor de muitos minerais
Goiás tem solo fértil e linda vegetação
Andando por Goiânia não se vê poluição
Na Base Aérea de Anápolis, Brasília tem proteção
Anápolis também destaca na Cultura e educação
Na antiga capital de Goiás terra de Cora Coralina
Corre as águas do Rio Vermelho puras e cristalinas
A iluminação desta cidade tem forma de lampião
Tem também águas minerais no distrito de São João
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A cidade de Goiás tem grande polo de amizade
Foi considerada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade
Seus museus ainda guardam muita preciosidade
Foi a antiga Capital no tempo da simplicidade
Pra falar mais de Goiás muito tem que escrever
Fica mais fácil um dia você vir in-loco ver
De qualquer parte do País venha em nossa terra gentil
Olhando no mapa verás Goiás no coração do Brasil.
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• OS KALUNGAS EM GOIÁS
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Querido leitor vou lhes contar um assunto que vais admirar
Em nosso Estado de Goiás que está sempre a prosperar
Perto da Cidade de Cavalcante tem um povo com suas tradições e rituais
São remanescentes de escravos, seguindo os passos de seus ancestrais,
Sabem de quem estou falando? É dos Kalungas, povo simples demais,
Era uma comunidade fechada, só viajavam sobre animais,
Na época da mineração do ouro, o trabalho era duro,
Eles uniam-se em grupos e pro mato fugiam no escuro
Escondiam-se nas serras locais, pensando que por ali estariam em paz,
Onde hoje estão os Municípios de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás.
Foi um dos maiores quilombos do Brasil colonial
Lá tem sido campo pra pesquisador, nacional e internacional
Eles mantêm suas tradições vivendo longe deste mundo sem graça
São puros africanos, pois nem no casamento se mistura com outra raça,
Eles vivem da agricultura do gado e das aves, além da caça e a pesca,
Mas é um povo alegre, conversa com o visitante e gostam de festas,
Num português arcaico e no latim, fazem seus cantos e a ladainha,
Num labor como ritual, produzem muita farinha,
As famílias trabalham unidas, brincam e gostam de cantar,
Rezam, fumam cachimbo, usam um pouco de dialeto como: inhá, sinhá,
Viveram assim por mais de dois séculos, agora tudo está mudando,
Não conheciam carro, nem televisão, agora chegou lá a iluminação,
Vivem na roça levando vida precária, só vão à cidade por precisão,
Com certeza o apoio do governo faz bem para aquela população
Devido o estilo das casas o barbeiro traz chaga pro coração
Chegando a tecnologia, em pouco tempo, como os Kalungas estarão?
O melhoramento deve ir pra lá, desde que não interfira nas tradições
De um lado será útil, mas do outro pode restringir suas aspirações,
A palavra Kalunga significa divindade do culto banto
Mas segundo os pesquisadores eles são católicos praticantes
Depois de ganharem posse da terra sua identidade modificou um tanto
Conheçam os Kalungas que mantém suas tradições por enquanto
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• QUADRA À CIDADE
Oliveira Caruso

DE CATALÃO

http://www.reinodosconcursos.com.br/resultado-final-ii-concurso-oliveira-caruso

Catalão é diferente
da Catalunha espanhola!
Nesta, boa bola rola;
aquela tem nossa gente.
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• RIO ARAGUAIA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

O Rio Araguaia parece coisa imaginária,
Em tupi é conhecido como Papagaio Manso ou Rio das Araras
Ele nasce em Goiás no Parque Nacional das Emas
Por lá já viram tantas aves lindas até mesmo a Siriema
Este Rio caudaloso divide dois Estados
Entre Goiás e Mato Grosso está este rio tão falado
Pertence a Bacia Amazônica estas águas tão serenas
O passeio de barco vendo o pôr- do- sol vale a pena
Venha conhecer este rio que te espera com carinho
Divide também “Mato Grosso e Tocantins” também “Pará e Tocantins”,
Por mais de 2.000 quilômetros percorre seu caminho
Lá tem tantos bichos lindos além dos passarinhos
Depois de sua jornada deságua no rio Tocantins
Na tríplice divisa, Tocantins, Pará, Maranhão e encerrando seu caminho,
De maio até outubro apresenta praias brancas e limpas
Até parece que suas praias no mundo são ímpares
Tem uma fauna e flora rica em volume e também em espécie
Se você gosta da natureza este lugar te apetece
Saiba que o Araguaia é visitado por milhares de brasileiros
Mas a fama deste rio traz muita gente do estrangeiro
Grande parte do Araguaia pode ser navegada,
Estão estudando uma hidrovia para Araguaia e Tocantins ser interligados
Várias cidades turísticas a suas margens te esperam com boa vinda
Como: Xixá, Britânia, Cocalinho Luciara e a Barreira da Benvinda
São Felix do Araguaia, Aruanã, Cristalino, Rio das Mortes e Aragarças
Conceição do Araguia, S.José dos Bandeirantes,
Luiz Alves e Barra do Garças
Também é um dos mais piscosos rio do mundo
Os pesquisadores estudam sua preservação a quase todo segundo
Os tucanos, as garças, os uirapurus, a onça pintada
na fauna há de se destacar,
Também tem Lontras, ariranhas, botos, tartarugas e tracajás,
Nas matas a vegetação predominante é de campos de várzeas
e cerrado
Ao norte há presença de grandes florestas, nesta flora engalanada.
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Alguns peixes do Araguaia são citados: piau, piau-cabeça-gorda
ou piavuçu
Piraiba, Pintado, tuvira, arraia, Piapara, curvina, pirarucu,
Barbado, Bargada, Pitanga, amarelo, paca, cachorra, dourada e jaú,
Piabas, piabanha, Bicuda, fidalga e pacu.
Tubara, jaragui, Aruanã, traira, acará e Caranha
Surubim chicote, Curimatá, Candiru e mandipiranha
Encerrando a poesia uma coisa quero registrar,
O Araguaia é o lugar da moradia histórica do povo Karajá.
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MATO GROSSO

ORIGEM DO NOME: A denominação tem origem em meados da década de
1730 e foi dada pelos bandeirantes que chegaram a uma região onde as matas
eram muito espessas. Embora a vegetação do Estado não seja cerrada e densa
em toda a sua superfície, o nome foi mantido e se tornou oficial a partir de 1748

LOCALIZAÇÃO: Fica no oeste da região Centro-Oeste
HABITANTE: Matogrossense
CAPITAL: Cuiabá, fundada em: 8/4/1719
ORIGEM DO NOME: Cuiabá é um nome indígena Ikuiapá. Ikuia = flecha-arpão
e pá = lugar (lugar da flecha-arpão) ou "De uma localidade onde se pesca de
flecha-arpão".

HABITANTE DA CAPITAL: Cuiabano ou papa-peixe
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POESIAS SOBRE MATO GROSSO
• BARRA DO GARÇAS
Vanderli Medeiro
http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=367

Barra do Garças,
Cidade de encantos mil;
Centro energético do Brasil;
Pólo de homens altaneiros e varonis,
Pioneiros guerreiros, desbravadores do Centro Oeste,
Expedição Roncador Xingu, Brasil Central,
Sonhos que emigraram para o Planalto Central.
Barra do Garças, trás em si,
Encantos, recantos, mistérios, lendas...
Tesouro, sonhos, pesadelos...
Rio Paraupava, Araguaia és,
Eldorado decantado pelos Bandeirantes Paulistas
Que dantes fulguram no sertão do Brasil.
Barra do Garças,
Filha e Mãe gentil,
Recebe com peito aberto irmãos
de todas os pólos, crenças, raças e cores,
Tu és altaneira e mãe varonil.
Serra do Roncador,
Ronca, serra de cantos e recantos
Roncadora do vale dos sonhos;
Roncas os imaginários sagrados e profanos
de um povo da nova era,
Atlânticos perdidos nessa esfera.
Banhada és pelo majestoso Paraupava/ Rio Araguaia
Que para não reinar só se une ao Rio das Garças
e na confluência de suas águas a união,
a fusão das águas tornando-se em um só Rio, o Araguaia;
majestoso e misterioso Rio Araguaia/Paraupava,
Rio das Garças, guarda em seu leito
o sonho dos garimpeiros de outras eras,
que emigraram sonhadores p'ra essas terras
Garimpeiros de sonhos dourados,
Garimpeiros de pepitas encontradas,
no peito o sonho do caboclo apaixonado,
Nas mãos calejadas o marco da luta árdua pela realização.
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Garimpeiros somos todos, os barra-garcenses,
Buscamos garimpar nas belas praias
do Araguaia o sonho de realização
os tesouros de nossos destinos e corações.
Em suas lindas cascatas e cachoeiras
águas puras, frescas e/ou calorosas
atraem para nosso rincão altaneiro
povos do mundo inteiro
a prestarem-lhe reverência!
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• OBRA PRIMA
Maria José Tauil

DE MATO GROSSO

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Há quinhentos milhões de anos
uma camada de gelo tudo cobria
Depois veio o mar...
Veio o deserto...
o pasto dos dinossauros...
Muito tempo depois,
a chapada se equilibrando
nas bordas dos despenhadeiros
Hoje, imensas montanhas de arenito
parecendo estar o céu tocando
e as nuvens tingindo
de salmão...
vermelho...
ocre...
e verde...
O antigo fundo do mar
é coberto de cerrado
fósseis de conchas desvendando
choques das ondas mostrando
cravadas nas pedras...
Ervas medicinais... raridades
brotam do árido chão...
Carros sobem a ladeira em vez de descer
desafiando a gravidade
e as leis da Física...
Força magnética do lugar?
Ilusão de ótica?
Chapada dos Guimarães
das cachoeiras tão lindas,
sítios arqueológicos,
incrustações rupestres...
a passarada... colorida visão
do paraíso encantado
araras... tucanos...
periquitos...
papagaios...
caminho das pedras
estrada das esculturas gigantes
feitas pela erosão,
que misteriosamente se equilibram
Gruta da Lagoa Azul
água boa... cristalina
Da terra surge o diamante
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Cachoeira Véu De Noiva... fascinante,
a maior do Parque Nacional...
Paredão do Eco
onde vozes ecoam chapada a fora
nos paredões de arenito
soberanos...
majestosos...
bonitos...
Curiosamente,
é o centro da América do Sul
e o lugar é sinalizado
proporcionando belíssima visão
de toda a região
Distante de Cuiabá, a capital,
doze quilômetros, somente,
a natureza mostrou-se ali
bem diferente e original...
Se por acaso
você não crê em Deus,
vá até lá...visite esse lugar
Pois lá existem impressões digitais
dos dedos do pintor,
Deus... o Criador...
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• TANGARÁ DA SERRA
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

Neste Brasil tão grande muita coisa se esconde
É preciso viajar para perto e para longe
Se não puderes viajar a geografia deves estudar
Pois lindos lugares você vai apreciar
De um lugar desconhecido vou tentar falar
Há poucos tempos acompanhei meu filho que foi trabalhar
Grande susto eu levei quando cheguei a Tangará
Desta linda cidade pouco tinha ouvido falar
Capital do Médio Norte vieram a considerar
Do seu trabalho e pujança vou tentar retratar
Quase sessenta mil habitantes já tem Tangará
Esta informação me foi dada pelos que moram lá
Ela se localiza no alto da Serra de Tapirapuã
Quase dez mil quilômetros quadrados é a sua extensão
Sua localização também é próxima da Serra dos Parecis
As bacias do Amazonas e Paraguai ela veio a dividir
A Sociedade tupã para a agricultura foi o seu embrião
Em mil novecentos e sessenta esta sociedade teve fundação
Mas só em mil novecentos setenta e seis Tangará teve emancipação
Foi quando o então governador desse lugar teve grande impressão
Em dois mil e quatro completou vinte e oito anos
Dizem que é um pólo produtivo que está se abundando
Pelo seu desenvolvimento muitos lá estão chegando
Vi gaúchos paranaenses nordestinos e goianos
Tangará é tão jovem que a administração está no quinto mandato
Contam que lá já é um dos maiores orçamentos mato-grossenses
Também do Mato Grosso fala que é a sexta Economia
Dizem que seu potencial aumenta a cada dia
Falando mais da localização da cidade de Tangará
Está há duzentos e trinta quilômetros da capital Cuiabá
Mais de onze mil quilômetros de território veio ocupar
Quase a metade desta área para os indígenas teve que reservar
Sepotuba é um importante rio do complexo do Pantanal
Com águas límpidas e esverdeadas onde há peixes sem igual
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Numa poesia não dá para o setor de turismo relatar
Citarei apenas alguns que o turista verá por lá
A Cachoeira da Biquinha e o Balneário
Coisa linda da natureza de aspecto extraordinário
Cachoeira e mirante Mina Azul e o Salto Maciel
E para hospedar tem também vários hotéis
Para a Cachoeira Coqueiral levaram coqueiros de Goiás
A Cachoeira Salto das nuvens é lugar de muita paz
O Pesqueiro Piracema é lugar para distrair
Lá se pesca o peraputanga o pacu e o tambaqui
O comércio tangaraense conta com um shopping muito lindo
Agências de viagens sempre lotadas para quem está vindo
e para quem está indo
Há muitas agências bancárias e várias imobiliárias
Para venda de automóveis e motos há várias concessionárias
Para cuidar da saúde há várias clínicas e hospitais
Dentro da cidade tem um parque com muitas árvores e animais
Até os telefones públicos são em forma de bichos
Em homenagem a Tangará fiz esta poesia com capricho.
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MATO GROSSO DO SUL

ORIGEM DO NOME: A denominação tem origem em meados da década de
1730 e foi dada pelos bandeirantes que chegaram a uma região onde as matas
eram muito espessas. Embora a vegetação do Estado não seja cerrada e densa
em toda a sua superfície, o nome foi mantido e se tornou oficial a partir de 1748

LOCALIZAÇÃO: Fica no sul da região Centro-Oeste
HABITANTE: Sul-mato-grossense
CAPITAL: Campo Grande, fundada em: 26/8/1899
ORIGEM DO NOME: "Esta extensa campina constitui vastíssimo chapadão de
mais de cinquenta léguas de extensão, em que raras árvores rompem a
monotonia duma planura sem fim."

HABITANTE DA CAPITAL: Campo-grandense
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POESIAS SOBRE MATO GROSSO DO SUL

• JOVIAL MATO
Maria José Tauil

GROSSO DO SUL

http://www.coracao.bazar.nom.br/

Estado de grande extensão
no sudoeste brasileiro
que em setenta e sete foi desmembrado
e transformado em dois distintos estados
A justificativa da divisão:
o tamanho dificultava a administração
e as grandes diversidades ecológicas,
com florestas ao norte,
pela proximidade da Amazônia
e ao sul... os vastos campos...
Mato Grosso... capital Cuiabá
o do sul... capital Campo Grande
e onde fica a maior parte
do complexo do Pantanal
de fama mundial,
onde o equilíbrio ecológico
é rigorosamente preservado
e a fauna, protegida
contra a caça predadora...
Pantanal do tuiuiú
dos selvagens animais...
jacarés e crocodilos...
cobras gigantes...
dos pássaros variados...
"Os celeiros de fartura
sob o céu de puro azul
Reforjam em Mato Grosso do Sul
Uma gente audaz"
É o que diz a letra do hino
do novo estado,
feito pelo maestro Radamés
"Tuas matas e teus campos
O esplendor do Pantanal
e teus rios são tão ricos
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que nada há igual
Moldurado pelas serras
campos grandes e vacarias
rememoram desbravadores
heróis de tanta galhardia"
Mato Grosso do Sul,
do rio Paraná,
das grandes fazendas
de soja e de milho
Suas maiores cidades:
a capital Campo Grande
e Dourados,
pequeno paraíso encantado
florido e arborizado,
das construções magníficas,
de povo alegre,
da excelente qualidade de vida
Remanescente dos índios Caiuás
Vale a pena conhecer...
Campo Grande... cidade próspera
Bonito... cidade atração
Dourados... cidade paixão!
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• PONTA PORÃ
Valeriano Luiz da Silva - In Memoriam - 03/08/1950 - 20/02/2006
http://www.crlemberg.com.br/valeriano/valeriano.htm

A guarnição da colônia militar de Dourados,
Para a nascente de vários córregos foi levada
Dentre estes pra Ponta Porã foram destacados
Na região era feito o transporte de erva mate
A função dos militares era proteger os carreteiros
Dos paraguaios chamados Guatreros
Este ocorrido foi em 1892
Mas a fundação do Município foi dez anos depois
Situada na fronteira seca do Brasil com o Paraguai,
No Mato Grosso do Sul esta cidade sobressai
Ali bem perto tem um lugar pra se destacar
Foi onde morreu Solano Lopes chamado Cerro-Corá
A 328 quilômetros de Campo Grande está a cidade de Ponta Porã
Além do Distrito sede tem o de Cabeceira do Apá e o de Sanga Puitã
Na economia agrícola destaca as seguintes produções
Arroz, banana, mandioca milho e feijão
Soja, sorgo, trigo, tomate e algodão,
Areia, basalto para brita e cascalho, fazem parte da mineração,
A cidade conta ainda com a seguinte classificação:
2º. Produtor de trigo, 3º. Produtor de algodão
4º. produtor de soja, 5º. Em população,
9º. Produtor de milho e de ICMS é o 8º. Em arrecadação,
8º. Produtor de arroz e 5º.produtor de feijão
É o 10º. No rebanho suíno e o 15º. No rebanho bovino
1912 é o ano de sua fundação
83.000 habitantes é a sua população
5.359 Km2. é a sua área de sua extensão
Lá há muitas indústrias, em franca expansão
Comércio movimentado que atende bem a população
Grande produção de erva-mate por toda região
Ponta Porá é semiligada com Pedro Juan Cavallero
Para ir de uma cidade a outra basta cruzar um canteiro
Devido aos turistas que vão fazer compras lá corre muito dinheiro
Do lado Paraguaio vende muitos produtos do estrangeiro
Ponta Porá é uma divisa estratégica fundamental
Lá o que separa o Brasil do Paraguai é a avenida internacional.
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• SÃO PEDRO
Edson Poscai
http://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=107088

Somente o viajar para São Pedro
E a tudo no caminho observar
Já nos faz chegar
Sentindo algo em nosso interior mudar.
Sentindo uma imensa paz,
Em nós, adentrar
Quando viajamos a lugares bonitos
E somos recebidos com abraços queridos
Toda tensão e preocupação da cidade,
Todo o nervosismo e ansiedade
É extinguido e apagado
Pelo amor e carinho da amizade
Assim é o viajar a São Pedro
Em Mato Grosso do Sul
Onde os abraços e a amizade
Que nos deixam com saudades
Estão a nos esperar
Aquela amizade pura e sincera
Que demonstra maior amor e dedicação.
Queríamos que fosse assim em todo local
Para mais sentir o amor em nosso coração
Ao visitar São Pedro
Uma pequena cidade vizinha das cidades de:
Três Lagoas e Inocência
No imenso Mato Grosso do sul,
Me sinto sensibilizado
Quando por todos sou cumprimentado
Vejo que no interior
Maior é o respeito, maior é o amor
Vendo os imensos rios
As Grandes Matas,
Os imensos campos de boiadas
É muito lindo com certeza
E maravilhoso estar junto à natureza
A cidade que visito,
É menor que um quarteirão da Grande São Paulo
Mas um lugar onde todos se conhecem
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E uma amizade tão forte, que mesmo em dificuldades
O valor da amizade é maior e prevalece
Em São Pedro temos muitos campos de boiadas
E o percurso para lá chegar, é espetacular
Vemos fazendas e bois
Aves e animais que nos fazem admirar
Rios de tamanho que não conhecia antes
E amigos disseram serem pequenos
Dos que ainda tenho a conhecer
Se o imenso Brasil percorrer
Nos belos e imensos rios
Ainda não tive a felicidade de pescar,
Mas nos córregos e pequenos lagos
Já tenho histórias para contar
Nesta cidade que sempre vou visitar
E meus amigos sempre abraçar
A maioria vivem da pecuária
E o cuidar dos animais
É atividade diária
Muitos criam gado para abate
Outros criam o gado leiteiro.
Tenho a impressão,
Que o trabalhar com gado leiteiro
Mais prazer nos trás
E quando estou com meu padrinho
Procuro fazer tudo o que ele faz
Levantamos cedinho,
Ainda no escuro, pouco antes do amanhecer
E o pasto vamos percorrer
Para todas as vacas trazer
No curral, local de se tirar o leite
O trabalho começa cedinho
Antes do amanhecer
Cantando músicas sertanejas
Tirando o leite com prazer
Não parece um trabalho,
Parece mais um divertimento
Tomar aquele maravilhoso leite
Com espuma e cheirinho de bezerro
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É algo que muito queria
Se possível fazer todo dia
O nascer e o opor do sol
Naquele lugar parece diferente
Parece mais bonito e emocionante
Estrelas que aqui não vemos
Lá vemos muito mais, bastante
Passarinhos de gaiolas
Lá estão livres em seu lar
Papagaios e araras tem bastante
E estão sempre a voar
E animais de zoológico
Alguns são fáceis encontrar
O passatempo em geral
Já foi um dia caçar
Mas agora, com razão é proibido
Então, mais se apegam ao pescar
Outro divertimento especial
É o jogo de truco tradicional
Onde os amigos ao se encontrar
Sempre pedem um baralho para brincar
E é um barulho só,
Quando neste tão gostoso divertimento
Estamos a participar
Morar no interior
Parece ser melhor que aqui
O trabalho pode ser mais árduo
Mas o prazer, a saúde e a amizade
São maiores de verdade
São Pedro já é lindo
Imaginem então o pantanal
Isso nos faz refletir
O tão importante é:
A Natureza não destruir
A Natureza sempre preservar
A Natureza sempre amar...
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