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É com grande satisfação que a Secretaria de Educação apresenta a toda

comunidade escolar o e-book “Caetés entre versos, rimas e imagens”, que reúne

desenhos e textos que evidenciam os aspectos históricos, sociais e culturais do nosso

povo.

Esta ação faz parte do Projeto Compartilhando Saberes, implantado pela Rede

com o propósito de manter o vínculo família/escola e de minimizar os efeitos da

suspensão das aulas presenciais em decorrência da covid-19.

O projeto supracitado inspirou a instituição a promover o Desafio Artístico-

Literário como forma de celebrar os 57 anos de Emancipação Político Administrativa do

nosso município.

A produção deste trabalho, que contou com a colaboração de técnicos,

diretoras, coordenadoras pedagógicas, professores (titulares, auxiliares e intérpretes)

dentre outros, é resultado da brilhante participação dos estudantes da Educação Infantil

e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e de suas famílias.

Espera-se que este e-book contribua para a ampliação do repertório artístico e

cultural, considerando e valorizando a diversidade de saberes.

Equipe SEDUC

Caetés, setembro de 2020.



Meu lugar do coração

Viviane dos Santos Gomes

Caetés minha cidade

Meu lugar do coração

Independente da idade

Orgulha todo cidadão

Não há nenhuma que se iguale

É perfeita demais

Não existe cidade mais bela

Pois nela encontro a paz

A educação é muito boa

Não tenho do que reclamar

Fizeram até apostilas

Para nos ajudar a estudar

Caetés tem muitos lugares arretados

Que podíamos visitar

Porém agora estão todos fechados

Por causa da Covid

Não podemos apreciar

Olha a energia eólica

Traz energia pra gente

É sustentável e excelente

Ajudando o meio ambiente

E nesses 57 anos

Com um poema estou tentando homenagear

Essa cidade que amamos tanto

E que em nossos corações irá se eternizar.



Nossa História

Bruna dos Santos Matos

O nome São Caetano

Surgiu de um simples povoado

Já faz mais de cinquenta anos

Por Miguel Quirino, fundado.

O topônimo mudou para Caetés

Por influência do historiador, publicista

Da língua tupi, Mário Melo,

Ele também era jornalista.

O nome Caetés é de origem tupi-guarani

Atribuído aos índios, “Kaeté” é o significado,

Que habitavam o litoral do Rio São Francisco,

Esse grande rio abençoado.

Já faz 57 anos de emancipação

Muita coisa já passou

A energia eólica chegou

E muita coisa mudou.

Dois mil e vinte, a pandemia apareceu

Nós estávamos equipados

Pois temos nossos anjos de jaleco

Muito bem preparados.

O vírus já estava aqui no início do ano

Fechou o comércio, acabou com o São João,

Mas ele, felizmente perdeu

Porque acabou trazendo união.

Nossa pequena Caetés,

Já são 57 anos de história

De lutas, dificuldades,

De glória e muitas vitórias.



Caetés

Débora Santos de Aquino

A cidade de Caetés

Município Pernambucano

Situa-se no agreste

E tem um povo muito humano.

Pense numa terra acolhedora

Pense numa cidade aconchegante

Que cuida com muito carinho

De todos os seus visitantes.

Moro nela há pouco tempo

Mas quando aqui cheguei

Fui muito bem acolhida

Logo me apaixonei.

Aqui tem energia eólica

Que ajuda a incentivar

A geração de empregos

E também da economia.

Tem caminhoneiro e médico,

Tem advogado e professor,

Tem também feirante e frentista

Trabalhando com muito amor.

Tudo que aqui existe

Nos traz bastante maturidade

E nos deixa radiantes

Por ver tanta alegria e felicidade.

Obrigada ao povo de Caetés

Por me receber tão bem

Deixo aqui declarado

Cidade melhor, não tem!

Caetés

Janice de Barros Silva

Caetés uma cidade que antes

Pertencia ao município de Garanhuns,

Passou por grandes mudanças

Se desmembrando, se tornando independente.

Há cinquenta e sete anos

Ela se emancipou

Se tornou município

E assim se libertou.

Em 13 de Setembro,

Esta cidade foi fundada

Por Miguel Quirino dos Santos

O qual fez ela ser aprimorada.

E hoje com muita alegria

Completa seus 57 anos

E com esse poema

Demonstro todo meu amor e energia.



Caetés entre versos e rimas

Roseane de Araújo Silva

Em forma de um poema

Vou falar do meu lugar

Pense numa cidade bonita

Um bom local pra morar

Pessoas que vem de fora

Gostam tanto que querem ficar.

Aqui tem festa o ano todo

Com grande atração

Em fevereiro tem festa de carnaval

Em junho tem de São João

Em setembro é aniversário da cidade

E pra nossa felicidade

Tem comemoração.

Chegou a energia eólica

Pra ajudar a população

Produzindo energia limpa

Com pouca poluição

Gerando muito emprego,

Que ajudou o cidadão.

Pra finalizar o poema

Vou falar como era antes

Pertencia a Garanhuns

Cidade não tão distante

Era só um povoado

Que há 57 anos foi emancipado

Deixando o povo ainda mais perseverante.

Uma pequena grande cidade

Grazielle Mendes Gomes

Caetés, lugar para viver

Aprender e crescer

Cidade de alegria

Que busca a paz e harmonia

Situada no agreste

Orgulho pra quem nela investe

E pra quem ela enaltece

E a cada dia que nela cresce

Cidade da energia eólica

Torna a vida sustentável

Com essa grande melhoria

O trabalho é admirável

Uma pequena cidade

Que grande se tornou

Aos poucos foi crescendo

E logo se transformou



Meu Município

Izaac Rian de Melo Silva

Houve um tempo que meu município

Pequeno, simples, mas com o povo forte.

Não era emancipado ainda

De Garanhuns fazia parte.

Era só mais um povoado

Que pertencia a essa cidade

E nessa época, no agreste pernambucano,

Passávamos muitas dificuldades.

Nosso querido Miguel Quirino dos Santos

Fundou o Povoado com o nome São Caetano

Mas por influência de Mário Melo

Em 1963, tornou-se Caetés pelos próximos anos.

E nosso município logo cresceu

Pois é terra da energia eólica

E de pacato não tem nada

Porque ela veio tornar nossa cidade histórica.

E nesse ano de 2020

Comemora-se 57 anos de emancipação

Todos juntos vencemos as dificuldades

Nessa cidade do coração.



No lugar onde moro

Maria Sabrina Rocha de Noronha

No lugar onde moro é tudo muito tranquilo

Todo mundo é alegre, todo mundo é amigo

Todos nós gostamos de caminhar,

Jogar conversa fora pro tempo passar

Mas, por causa desse Covid tudo parou

Todo mundo ficou triste e até chorou

Mas, acredito que com o tempo tudo vai passar

E a nossa felicidade vai voltar pro seu lugar

O lugar onde vivo

Maiara Cordeiro dos Santos

O lugar onde vivo lá me sinto bem,

Sou feliz e meu povo também,

Entre a natureza descobrindo

Riqueza e alegria sentindo

A cada dia que vem.

O povo da minha cidade

São sempre desenrolados,

Pensam em cada detalhe,

Deixando tudo nos agrados.

Caetés cidade da gente

Com muita evolução,

As pessoas trabalham

E acham a solução.

O lugar onde vivo

É muito tranquilo e calmo

Diferente de outros lugares.

Que a violência é o alvo.

Mas cada um tem seu cantinho,

Um lugar maravilhoso,

Assim é minha terra,

Assim é a terra de todos.



Caetés minha cidade

Layza Maria Albuquerque Barbosa

Caetés minha cidade

Que orgulho muito tenho

De falar é minha terra

Que vem meu desempenho.

Na cidade de Caetés

Tem animal de montão,

Tem vaca, tem porco e galinha.

E cabrito não falta não.

A roça é cheia de palma,

De milho e de feijão.

É linda essa natureza

Mostrado na região.

Riqueza tem de montão

E também beleza natural

Deixando no coração

Uma lembrança fenomenal.

Meu lugar

Vitória Noronha Moraes

No lugar onde vivo, lá podemos respirar

Um ar puro e livre

Lá podemos caminhar

Sem muito se preocupar

Lá temos como bicho de estimação

Vaca, boi, bode cabra...

Não é como este povo

Que cria urso e leão

Aqui é um lugar um pouco difícil de viver

Mas é tranquilo onde não é preciso se preocupar

Afinal não temos nada

Para o povo roubar



Caetés nosso lugar

Ana Clara Cassiano da Silva

O lugar onde vivo

Pense em um cantinho

Bom de se morar

Aprender e vivenciar

As melhores coisas que

Caetés tem para ensinar

Uma cidade onde muitos querem estar

Um lugar extraordinário

Para aprender e ensinar

Caetés nossa cidade

Cheia de humildade

E nossos corações

Se enchem de felicidade

Caetés nosso lugar

Em meu coração vai sempre estar

Minha felicidade é ter Caetés para morar

Caetés

Camile Bernardino da Silva

Caetés é uma cidade muito bonita

E as pessoas que moram aqui

São todas unidas

Caetés é uma cidade pequena

É o lugar do meu povo

Sempre chega alguém novo

A cidade é pequena

Mas pode um dia crescer

Para que um dia seja

Melhor para se viver

Quem entra na cidade

Não quer mais sair

Aqui é o melhor lugar

Para ser feliz



Minha Caetés

Samira Bezerra Laurentino

A cidade onde eu moro

Tem gente de todo tipo

Tem gente arretada

Tem gente teimosa

Principalmente gente curiosa

Mas o lugar é querido

Aqui as pessoas vão vivendo

Curtindo e aprendendo

E pode ir sabendo

Moro aqui e não me arrependo

Aqui é cidade de animação

Com o povo não tem tempo ruim não

E a cada dia aumenta mais a admiração

É o povinho do meu coração

Por aqui o forró é arretado

Por ele sou apaixonado

Até quem nas festas não pisa

Quando é na hora improvisa

Aqui o povo se faz presente

Na nossa cidade querida

Vivemos felizes e contentes

Morar aqui é a maior riqueza

Prazer essa é minha cidade querida

Caetés

Mirelly Sátiro Bezerra

Caetés terra de alegria

Cidade de amor e muita magia

Somos pessoas de fé,

De coragem e muita energia.

Caetés cidade de luz

A noite traz muita alegria

e de dia paz e harmonia

Caetés tem tudo

Não nos falta sintonia

Somos guerreiros

Damos a cara para bater

Com força de uma cavalaria

Somos humildes e esforçados

Somos mais que família

Temos amor pela nossa terra

Por isso gritamos com euforia

Caetés cidade de amor

Cidade de alegria



O lugar onde vivo

Ana Clara Bezerra Bernardo

O lugar onde vivo

Em Caetés é tudo mais bonito

Caetés uma terra pequena

Cheia de sonhos para se realizar

Ai como amo meu lar

Em Caetés tudo é cheio de harmonia

E os caeteenses são cheios de alegria

Uma cidade com pessoas fortes

E com muita garra

Pessoas que desde jovem

Vêem uma oportunidade e agarra

O lugar onde vivo

João Paulo Gomes Silva

O lugar onde vivo

É onde eu sempre quero está

Pois a paisagem é linda

E nunca irá acabar

De manhã os pássaros

Começam a assobiar

E quando eu penso

Já é hora de acordar

Sempre tem um pôr do sol

Esperando para ser visto

Algumas árvores, alguns pássaros

E até um rio

A noite sempre tem um céu estrelado

E um belo luar

Quando olho para eles

Penso: “que lugar espetacular.”



Minha linda Caetés

Maria Francielly Bezerra da Silva

Eu moro em Caetés

Terra da energia eólica

Aqui tem São João e desfile

Um pouco do que todo mundo gosta

Aqui onde vivo

Tenho tudo que preciso

Família, escola, professores

E também muitos amigos

Temos adolescentes

Vivendo a vida de boa

Falando com um grande sorriso

Que serão boas pessoas

Aqui ninguém canta sozinho

Todo mundo canta junto

Rimos e batemos palmas

Cochichamos sobre o mundo

Cidade feliz e tranquila

Cheia de gente com criatividade

Se eu dissesse que não gosto daqui

Estaria omitindo a verdade

Termino este poema dizendo

O quanto gosto daqui

Não há o que reclamar

Tenho tudo para ser muito feliz e amar



Nossa cidade

Anderson da Silva Ferreira

Caetés é envolvente

Com um povo contente

Harmonioso e sorridente.

Aqui tem muitas festas pro povo

Mas, infelizmente com elas não podemos contar

Por causa desse corona

Que veio atrapalhar

Com isso que aconteceu

Não podemos nos aglomerar.

Chegou ao seus 57 anos

Terra da energia eólica

Que nela existem 

Possibilidades, projetos e planos.

Cidade pequena e de muitos bens

Que está a festejar

Essa imensa alegria de ficar mais velha.

Caetés está de parabéns.

Caetés, minha cidade

Wedson da Silva Bezerra

Caetés, uma cidade tão linda,

De um povo trabalhador

E que demonstra muito amor.

Nunca desiste dos seus sonhos,

Mesmo com muita dificuldade

Vive sempre com felicidade.

Cresce cada dia mais,

Por causa dos estudantes

Pois, Caetés não desiste dos seus jovens

E todos são muito atuantes.

Caetés, terra alegre e de povo caridoso

Gente que nunca para de sonhar...

Sou feliz por em Caetés morar.



A Beleza da Minha Cidade

Eduarda Calado de Oliveira

A nossa linda cidade

Tá sempre se reinventando,

Um ajuste aqui e ali

Pra tudo ir melhorando.

Ô cidade bonitinha

Essa nossa Caetés!

Continua bem limpinha,

Maravilhosa tu és!

O povo é educado,

Isso eu não nego não,

Respeitando a quarentena,

Praticando a união.

E agora eu termino

Vindo aqui agradecer

A essa cidade bonita

E boa de se viver.

CAETÉS, TERRA DA ENERGIA  EÓLICA

Stephanne Emanuelle da Silva Siqueira

A tecnologia aqui

É muito avançada

A terra da energia eólica

Ajuda muita gente precisada

Você tem que ver!

Cidade pequena, mas bem cuidada.

Caetés uma cidade bonita,

Cheia de detalhes

E com muita simplicidade,

Onde as pessoas vivem

Com muita generosidade.

Caetés é um lugar

Que o povo trabalha duro para conquistar

Saúde e educação

É o que não vai faltar!

Sempre em busca de melhoria

A população trabalha a cada dia

Hoje eu vejo Caetés como grande exemplo,

De paz, amor e harmonia.



Ôh saudade da agitação da minha cidade

Suerli de Andrade Silva

No dia 13 Caetés completa

Mais um ano de existência

E como mudou sua aparência.

Muita coisa se transformou por aqui

E coisas novas começaram a surgir.

Adorava passear pela rua,

Observando o movimento.

Ficava lá nas praças

Vendo passar o tempo.

O quão feliz eu era e não sabia,

Chegando essa lástima de pandemia

Tirou minha alegria

Por minha cidade não poder visitar,

Restando só a saudade de cada lugar.

Caetés está de quarentena,

É muito triste imaginar essa cena.

Caetés já foi um lugar muito agitado,

Tínhamos festas e tudo era comemorado.

Dói até o coração

Ficar sem comemoração,

Ficamos sem a festa de São João

Que é a nossa tradição.



Caeteense com muito orgulho

Ediflávia Sabino de Siqueira

Caetés é uma cidade, sem comparação,

Ansiosa você fica por cada localidade,

Se tem que sair da cidade,

Sai com o coração na mão.

Essa cidade é muito amada.

Tem gente que não gosta?

Convido a conhecê-la,

Garanto, sairá apaixonada!

Tudo o que você precisa

Em Caetés você acha.

A cidade é a mais conhecida

Tem o que você quer, tem o que você precisa.

A feira livre de Caetés

Todos querem ir,

Mas por causa da pandemia

Nós não podemos sair.

Todos, dessa cidade tem orgulho

Pela cidade que Caetés é

Porque além de conquistadora,

Trabalhador cada cidadão é.

Caetés antes era diferente,

Não tinha trabalho

E agora tem pra gente,

O que deixa a população contente.

Caetés está completando 57 anos,

A cidade está cada vez mais evoluída.

Antes era uma cidade pequena,

Agora está crescendo e ficando conhecida.



Aniversário da cidade

Yasmim da Silva Santos

Em seus 57 anos, da minha cidade vou falar:

Caetés é seu aniversário

E lembrar é necessário,

Para isso um poema vou usar

Na tentativa de lhe homenagear.

É uma cidade que por todos que vão lá é adorada

E por seus moradores muito admirada.

Parabéns Caetés pelo trabalho incrível que está fazendo,

Sempre melhorando e crescendo

E para todos felicidade está trazendo.

Caetés é tão bonita e plena

Que cidade como ela não há

É uma cidade pequena,

Mas que não para de avançar.

Tem seus pontos turísticos, com visitantes fiéis,

Cachoeiras e barragens para o povo visitar.

Desde que a energia eólica chegou a Caetés

Não faltou oportunidade para trabalhar.

Tem muita gente decente

Com histórias para contar,

Mas o que é mais importante

É que amo esse lugar.



Caetés, minha cidade

José Jeneferson da Silva

Escrevi esse poema

Que fiz com muito amor,

Falando sobre Caetés,

Lugar de povo acolhedor

E que eu dou muito valor.

Do progresso vou falar

De Caetés, minha cidade.

Nela houve transformação

Para toda a população

E para a sociedade.

A evolução foi grande

E também muito importante.

Foi feita uma cidade

Em ótima qualidade

Para cada habitante.

Como não amar Caetés?

Com suas terras bonitas,

Com festejos sensacionais,

Com cidadãos sem iguais,

Deixar de amar Caetés não sou capaz.

.

Caetés sempre vai ser assim

Animada e legal.

É uma das melhores cidades,

Pois tem muitas qualidades

O que a deixa especial.

Vou finalizar meu poema

Que fiz com tanta dedicação.

Falei de coisas importantes,

De tantos atos brilhantes,

Acontecidos para a população.

QUE ORGULHO CAETÉS

Lirieu da Silva Bezerra

Hoje estou aqui para falar de um lugar

Que com o tempo tornou-se espetacular.

Antes, em 1963, era só um povoado

Que foi fundado por um homem arretado,

Cujo nome era Miguel Quirino dos Santos,

Esse município até hoje é abençoado!

Hoje é Caetés, mas antes era São Caetano

Mudou o nome, mas continua encantando.

O nome vem do tupi, Kaeté que significa,

Mata virgem, isso o dignifica,

Pois até pelo significado o lugar é rico

E é com muito orgulho que aqui moro e aqui fico!

Caetés lugar de história,

De lutas e glórias

Lugar de sonhar.

De tentar e conquistar

Lugar de perseverança

Onde o último que morre é a esperança.



MINHA CIDADE

Francielly Fernanda Costa Conceição

Foi aqui que eu nasci

Aqui fui me criando

Em uma cidade maravilhosa,

É de Caetés que estou falando,

Uma cidade que fez de tudo,

Pra evoluir a cada ano.

É uma cidade bonita

De muita elegância e simpatia.

Todos esses anos trabalhou

Evoluindo a cada dia,

Fez o que pode

Pra agradar a cidadania.

Caetés a arte da comunicação

Que denominou seus ensinos

Com muita dedicação

Uma cidade querida por toda população.

Caetés evoluiu  tanto

Que parece magia

Olhamos Caetés

Com toda essa melhoria

Por que todos trabalham

Com o dobro de energia.

É uma cidade cheia de cultura

Que agrada a população.

Tem escolas e professores com muita dedicação

Para melhorar a educação

Está de parabéns, por toda essa população.

Hoje Caetés faz cinquenta e sete anos

Mais uma data comemoramos

Está de parabéns essa cidade

Que se esforçou tanto

Para agradar a toda comunidade.



Uma Grande Nação

Maria Vandeilma da Silva

Caetés minha cidade

Terra da energia eólica

Mostrando sua identidade

Conquistando suas vitórias.

O lugar onde moro,

É a comunidade Quilombola,

Atoleiro é o seu nome,

Lugar que tem história.

A comunidade Quilombola

É orgulho pra nação

É rica em valores,

Também na saúde e educação.

Sem falar nos professores

Que vieram pra nos ensinar,

Mostrando-nos o caminho

Ensinando-nos a caminhar.

Venho por meio desses versos

Ao meu grande Deus agradecer

Pela família e amigos que tenho,

Isso sim é que é viver!

Parabéns Minha Caetés

Elias Pereira da Silva

Caetés já mudou muito

Deixando de ser distrito de Garanhuns.

Caetés, uma cidade sofrida

Tão amada por alguns

E por outros tão querida.

Até de nome já mudou,

Foram chegando pessoas

E a cidade se formou.

Caetés tem ponto turístico

Seja na cidade ou no sítio.

Vão e voltam pessoas

De todo o Brasil

E nunca vão esquecer

Da sua beleza sutil.

Parabéns minha Caetés

Por mais um ano de vida!

A cada dia nossa cidade

Vai ficando mais querida.



Um lugarzinho no interior

Jamilly Pereira Leonardo

Minha cidade é fantástica

E não para de crescer,

Repleta de gente bonita

Que trabalha pra valer.

Ao seu redor alguns parques

Uma riqueza natural,

Produzem energia eólica,

Isso é sensacional!

A feira livre é uma festa,

Lá encontramos de tudo:

Especiarias da nossa terra

Pense num povo sortudo.

Acolhedora e hospitaleira,

Conhecida por seus feitos

De gerar gente honrada

Aqui é o lugar perfeito.

Um paraíso no agreste,

Assim é o meu lugar.

Exalam felicidade

Todos que moram lá.

A sinfonia perfeita do meu lugar

Mikaele Noronha

Aqui onde eu vivo

É um lugar de paz

Um tempo mais ameno

Um mundo que me satisfaz.

Ao acordar,

Ouvimos os pássaros cantar.

Ao anoitecer,

As corujas fazem acontecer.

O nascer do sol é esplêndido

Com a natureza ao seu redor.

Aqui é tudo correspondido,

Tudo enriquecedor.

Em meio a um tempo perdido,

A tristeza tem seu livre arbítrio

Até um desejo ser concedido

E a alegria voltar num trio.

Um trio que é composto

Entre o sol, a alegria e o amor,

Aquele sorriso no rosto,

E a esperança em uma flor.

Meu lugarzinho é perfeito,

Um pedacinho de Caetés

Seu maior tesouro são as pessoas,

Macambira, sítio amado és!



O mundo dentro da minha cidade

Ana Júlia Martins

No coração do agreste,

Caetés foi concebida

Terra de bravos heróis

Cheia de gente sabida.

Rio corta suas terras

Em busca da cachoeira,

Águas puras, cristalinas

Entorpecem a poeira.

Quando chove no meu sítio

As crianças  fazem a festa:

Pulam, dançam sobre as águas

Tudo se manifesta.

Aqui há belas paisagens,

Parques eólicos a bailar

Produzem energia eólica,

Fazendo a economia girar.

Meu sítio é bem pequeno,

Cheio de curiosidades

Macambira é o seu nome,

O melhor lugar da cidade.

Nossa Caetés

Ana Beatriz da Silva Melo

Domingo nossa cidade

Completou idade nova

57 anos de grande história

Amizade, alegria e vitória

Esse dia é muito especial

Pois comemoramos mais um ano

De história emocional

Buscando sempre alegria e moral

Juntos em nossa cidade

Trabalhamos, aprendemos

Crescemos e buscamos

Um futuro melhor

Por esse motivo

Temos que agradecer

Por termos

Chegado até aqui



Um lugar

Débora da Silva Carvalho

Aqui onde moro é possível ver

As estrelas que brilham tão intensamente,

Nesse céu imensamente vasto;

Consigo sentir.

Elas são minha utopia.

É um lugar bonito, calmo.

Um lugar que sei que posso voltar.

Um lugar que me traz paz.

Posso ser eu, mesmo sem saber quem...

Eu realmente sou.

Eu sinto a brisa tocar minha pele.

Sinto ar puro quando respiro.

Diferente das grandes metrópoles,

Aqui faz silêncio.

E eu gosto disso.

Gosto de assistir o sol se pôr.

É lindo, aquece o coração.

Assim que é morar nesse sítio,

No município de Caetés

Uma cidade do interior,

Pequena.

Mas repleta de diversidade.

É um lugar repleto de histórias, vidas.

Uma simplicidade que dá gosto

E pessoas com muita coisa pra contar;

Basta alguém pra escutar

E não julgar.

Terra da gente

Vitória da Silva

Caetés, cidade da gente

Terra de gente bonita e contente.

Um lugar maravilhoso,

Muito bonito e charmoso.

O São João daqui é lotado

Vem gente de todos os lados.

Os desfiles cívicos são atração,

Já virou até tradição.

Aqui temos a energia eólica

Com seus grandes cata-ventos

Que podem ser vistos de fora

Venha nos visitar agora!

Cidade bonita do interior

Comemorando seus 57 anos

Nunca perdeu seu valor,

Pois aqui o povo tem muito amor.



O Desfile e a Covid-19

Edilalia Dias Ferreira

Infelizmente, neste ano de 2020

Não ocorreu o nosso grande desfile.

Ficamos muito tristes com essa moléstia

De vírus que veio acabar com nossa festa.

Sempre em setembro podíamos comemorar

Com muita aglomeração sem se preocupar.

Até que em 2020, uma notícia veio abalar

Em uma forma de vírus para atrapalhar.

Em muita aglomeração podíamos dançar

Com muita maquiagem e brilho no olhar.

Mas, com esse coronavírus não podemos batucar.

Temos que ficar em casa para o coronavírus não pegar.

Com muita música e barulho caminhávamos a cantar

Nas ruas de caetés, nem pensávamos em parar.

Era tanta aglomeração, que não dava para respirar.

Pena que este ano, em casa tivemos que ficar.

É uma grande paixão que não podemos explicar.

Mas tenho certeza que em 2021 nosso desfile vai voltar.

Com muita energia, vamos lutar!

Para com esse coronavírus acabar.



Caetés

João Vitor Alexandre de Lima

Caetés é uma cidade

Com bastante população

Fez 57 anos

De existência nesse mundão.

Há bastante tempo atrás,

Era um pequeno povoado

Que foi crescendo

Igual um feijão bem aguado.

Era chamada de São Caetano

E hoje é chamada de Caetés

Que infelizmente por causa da pandemia

Não podemos colocar nossos pés.

Caetés não cresceu sozinha

Foi com a população,

Que apesar das diferenças

Teve todo tipo de colaboração.




