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Prefácio
aulas de Produção de Texto do 2o bimestre foram focadas essencialmente
na produção de paródias que retratassem os hábitos, peculiaridades e
particularidades dos princesinos, nome carinhoso dado aos pontagrossenses, porque Ponta Grossa é conhecida como Princesa dos Campos Gerais.

As

Iniciando as pesquisas sobre os ponta-grossenses, pudemos verificar que, embora
muitos alunos tenham nascido e crescido em nossa cidade, não possuíam muitas
informações sobre o vocabulário peculiar ou os hábitos deste povo ora alegre e
criativo ora fechado e cheio de manias. Tanto que, muitas surpresas interessantes
foram descobertas nas pesquisas realizadas na internet, no livro Jacu Rabudo (do
professor Hein Leonard de Bowles) e em nossas conversas sobre o assunto.
Temos também alunos que são de outras cidades e/ou Estados e foi extremamente
enriquecedora a elaboração desses textos, pois aprenderam bastante sobre as pessoas
com as quais se relacionam no dia a dia, “brincaram” com a pronúncia das nossas gírias
e neologismos. Durante a leitura perceberão que licenças poéticas foram necessárias
para a construção dos textos, a fim de não retirar a originalidade dos mesmos.
Nas páginas seguintes estão as composições dos alunos. Espero que se deliciem com
a leitura e que, de alguma forma, identifiquem-se com as Paródias Princesinas.
Boa leitura!
Ana Rosely Troyner Yamamoto
Professora de Produção Textual

Fila do Adi
Com cara de carne de comercial,
Que tem um sabor sensacional.
E dizem que carne é sempre igual.
O público acha que é carne de rico,
Mas estou esperando de pé sem poder ir pro
penico.
Minha família quer comer “carnis”
Meu primo come muito, comprei carne a mais.
Agora só posso comprá no açougue do Adiss.
Eu já fiz merda pra uns "açougues" aí,
Só falei verdade que ninguém quis.
Procurei outro açougue, mas ninguém me quis,
Mas chego falando, c'mon, give my beef.
Meu açougueiro posta foto no instagram
Com vários quilos de carne de toda manhã.
Tô esperando na fila desde às cinco e meia da
manhã,
Depois de lançar isso a carne vai ser famosa
até no Irã.
Porque essa carne é especial,
Com cara de carne de comercial,
Que tem um sabor sensacional.
E dizem que carne é sempre igual.
Mas essa carne é especial,
Com cara de carne de comercial,
Que tem um sabor sensacional.
E dizem que carne é sempre igual.

Na moral cansei, essa fila tá complicada,
Mesmo tendo saído cedo de casa
Esse lugar deveria ser estudado pela NASA.
A fila tá dobrando a esquina da casa
Meu pai tá esperando que eu leve o frango.
Minha vó tá preocupada porque eu tô
demorando
Acha que já fui atendido, mas tô esperando.
Meu celular não para de tocar porque “tão”
me ligando,
Minha família diz que o arroz tá esfriando.
Não vai ter o que fazer vou ter que ficar
esperando,
Mas ainda estou na fila esperando com um
pivete
Pensando na carne e com fome de 5 Big Mac.
A maioria da carnes é bom,
Mas quando tá dentro do tom.
A carne do Adi é bom mesmo tando fora do
tom.
E que a carne do Neusim não fica bom.
Poxa, só tempera como o pai que nisso eu
tenho dom.
Porque essa carne é especial,
Com cara de carne de comercial,
Que tem um sabor sensacional.
E dizem que carne é sempre igual.
Mas essa carne é especial,

Admir Neto Monteiro, Eduardo Moreira Só e Leonardo Portugal Oyarzabal
cansei (Tavin)
GÊNERO: Hip-Hop/Rap
AUTORES:

MÚSICA PARODIADA: Namoral

5

Shopping do djanho
Gasto meu dinheiro todo e sei que depois vou
me arrepender,
Mas cartão de crédito vem e vai,
E eu querendo o débito para comprar mais.

Quem vai uma vez, pode ir três,
Mas nessa semana já tô indo pela décima vez.
E quando eu decido que não vou pro rolê,
Minha amiga me traz uma japona e uma botina
da Studio Z.

Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me iludindo.
Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me iludindo.

Se meu pai soubesse que vou lá só para
comer,
Gasto meu dinheiro todo e sei que depois vou
me arrepender,
Mas cartão de crédito vem e vai,
E eu querendo o débito para comprar mais.

Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me iludindo.
Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me, iludindo.

Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me iludindo,
Minha amiga fica me engru,engru,me
engrupindo.
E eu fico me, fico me iludindo.
Se meu pai soubesse que vou lá só para
comer,

Allany Emilly Neves de Carvalho e Maria Fernanda Scalet Galvão
Milu (Gusttavo Lima)
GÊNERO: Sertanejo
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA:
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Sorria, estamos em PG
Toda vez que estou em PG,
Sinto uma cidade transparente.
Toda vez que saio em PG,
Vejo lugares diferentes.
Quero ver você aqui do meu lado,
Conhecer a Vila Velha e o Prado,
Estação Saudade e o Chafariz.
Pare de dizer que está cansado,
Deixa a tristeza no passado,
Conheça PG pra ser feliz.
Sorria que o jogo tá chegando,
Sorria o Germano tá gritando,
Operário está dentro de mim.
Woah oh oh!
Sorria que o gol tá vindo,
Sorria este dia é tão lindo,
Quero ver meu time bem assim.
Sorria que o jogo tá chegando,
Sorria o Germano tá gritando,
Operário está dentro de mim.
Woah oh oh!

Amanda Bührer Martins e Paola Bogdanowicz Defino
Tô te filmando (Os Travessos)
GÊNERO: Pagode
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA:
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Peraí PG

Peraí,
Mas se você não sabe, eu preciso te dizer,
Ponta Grossa é um lugar, bem difícil de
entender.
Por isso meu amigo, deixa eu te apresentar,
O povo da cidade que está em outro patamar.

No calçadão dessa cidade se conhece muita
gente,
Até mesmo a Xuxa que vem dançar pra gente.
O banheiro transparente é difícil de explicar,
Até no jornal dos EUA ele já foi parar.
Não consigo entender o que rolou nessa
parada,
O monumento “Cocozão” que era pra ser uma
araucária.
O Stallone de PG vai chamar sua atenção,
Peraí é pra você esse tiro no coração.

Não passo pela Vila Hilda, aquele prédio antigo
Tenho medo do fantasma, o que vai fazer
comigo?
E o ganhador da Mega Sena que invejou muita
gente
Mas para pegar o prêmio, não estava nem
presente.

Peraí, vem rezar nessa estátua aqui.
Peraí, Tiradentes vai ficar feliz.
Pode ser que um cavalo apareça,
Nas ruas sempre garantem presença.

Peraí, vem rezar nessa estátua aqui.
Peraí, Tiradentes vai ficar feliz.
Pode ser que um cavalo apareça,
Nas ruas sempre garantem presença.

Peraí, por isso eu venho aqui contar.
Ouça aí, eu sei você quer escutar.
Tudo é possível em Ponta Grossa.

Peraí, por isso eu venho aqui contar.
Ouça aí, eu sei você quer escutar.
Tudo é possível em Ponta Grossa.

Amanda Cristina Ruppel e Ana Carolina Fernandes
(Jean Paulo Campos)
GÊNERO: Música infantil
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Peraí
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Paraísos de PG

Canta meu povo, canta com muita alegria,
Que eu vou te contar onde tem muita folia.
Chega meu povo que eu vou te contar o que em Ponta Grossa você pode gostar.
Você chegou para alegrar o dia,
Eu vou te mostrar locais de alegria,
Tem a Vila Velha e o Parque Ambiental,
Tem as cachoeiras da Mariquinha e São Jorge.
Vem para cá visitar,
Vem que você vai gostar.
Vem para cá visitar,
Vem que você vai gostar.
Você chegou para alegrar o dia,
Eu vou te mostrar locais de alegria.
Tem o Capão da Onça e Lago de Olarias,
Tem a Lagoa Dourada, você pode visitar.

Amanda Slivak Petroski e Débora Carolina de Paula Lacerda
Você Chegou
GÊNERO: Samba
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA:
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Cidade bonita

Olha cidade bonita, cheia de história,
Tem Catedral, Vila Velha, tem para visitar,
Arvorismo e tirolesa, caminhos para andar.
Oh, a Lagoa Dourada, reflete do brilho do sol.
As formações são mais que uma pedra, a taça, camelo, a bota, não é só
É uma coisa que não pode passar.
Ah, tem o Buraco do Padre,
Será que as pessoas vão lá para rezar?
Ah, a beleza que existe,
Os naturais, históricos e culturais, dos Campos Gerais.
A cidade cheia de graça, que vem e que passa,
Que muda a cada piscada, tão rápido assim...

AUTORA: Ana

Beatriz Borato
de Ipanema (Antonio Carlos Jobim)
GÊNEROS: Bossa Nova
MÚSICA PARODIADA: Garota
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CDs no Calçadão
É que eu podia ir até ela,
Mas ela mora no lado do “Cocozão”.
Fiz de tudo por ela,
Então peguei Uber até o Calçadão,
Mas piazada, eu vou mudar de ideia.
Tô decidido e não é à toa,
Que depois eu vou pra Vila Velha,
É que depois eu vou pra Vila Velha,
(Que depois eu vou pra Vila Velha).
Eu fui no Calçadão,
No Calçadão, comprei os CDs do chão.
Comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
Eu fui no calçadão,
No Calçadão, comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
Eu fui no Calçadão,
No Calçadão, comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.
E comprei os CDs do chão.

AUTORES: Ana

Carolina Szimanski de Avila e Lucas Sassi de Souza
no Bailão (Mc Gury, MC L da Vinte)
GÊNERO: Funk Paulista
MÚSICA PARODIADA: Parado
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Gírias de PG
Vem jaguara, com vontade,
Chega lokiando assim.
Hoje eu quero e isso é loko de bão
Pra mim,
Ãn ãn ãn ãn ãn ãn ãn ãn
Ãn ãn ãn ãn ãn ãn ãn ãn ãn
Bang Bang,
Dei o pelotaço em você
(vem),
Vem faceiro, vai acontecer
(vem),
Tem que ser loko do céu,
Pra me acompanhar, pra ficar,
Então vem, vem,
Não vou te judiá, aí na pressão,
(não),
Mas ade eu ficar na tua mão
(e)
Se você topa não pode vacilar, arrodiá
E pra te judiá,
Pirar tua cabeça,
Vou carpi o trecho
Te esnobando,
E pra apavorá
Dar a volta por cima.

AUTORAS: Ana

Laura Avais de Mello e Júlia Marques Seixas
(Anitta)

MÚSICA PARODIADA: Bang
GÊNERO: Pop
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Vou pra cachoeira

Não posso mais ficar assim aqui sozinho,
Agora tá calor e daqui a pouco tá friozinho,
Eu vou surtar...
Pra eu me refrescar,
Sozinha, em Ponta Grossa.

Não posso mais ficar assim aqui sozinho,
Agora tá calor e daqui a pouco tá friozinho.
Eu vou surtar...
Pra eu me esquentar,
Sozinha, em Ponta Grossa.

Vou pra cachoeira,
Tem da Mariquinha
Ou a do São Jorge
E o Buraco do Padre.

Vou montar uma fogueira,
Tomar uma sopinha,
Talvez um pinhão.
E me encher de coberta.

Vou pra cachoeira,
Tem da Mariquinha
Ou a do São Jorge,
E o Buraco do Padre.

Vou montar uma fogueira,
Tomar uma sopinha,
Talvez um pinhão.
E me encher de coberta.

Ana Luísa Mattos e Maria Clara Mattos
Ilha (Titãs)
GÊNERO: Rock
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Sonífera
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Açougue

Tá muito caaaaaaaaaaro
Tô com fome
E o pior, não tá baraaaaaaaaaaato
Demora tanto
Açougue demorado.

Nessa fila
Sigo esperando mais de um dia
Não pode ser medida
Minha família quer comida
Não tô mais aguentando, quero bater meu
rango.

Mas, tá muito caro
Cenzão em um medalhão
Assim vou ficar quebrado
Podia ser mais barato.

Mas, tá muito caro
Cenzão em um medalhão
Assim vou ficar quebrado
Podia ser mais barato.

Mas tá muito caro
(Na-na, na, na)
(Na-na, na, na)
mas tá muito caro
(Na-na, na, na)
(Na-na, na, na)
(Na-na, na, na).

Muito grande
Cruza o quarteirão
Essa fila é gigante
Minha vez tá chegando
Não tô mais aguentando, quero bater meu
rango.
Mas, tá muito caro
Cenzão em um medalhão
Assim vou ficar quebrado
Podia ser mais barato.

AUTORES: André

Giancursi Pedrosa e Fabrício Bach Czelusniak
I’ve Done (Linkin Park)

MÚSICA PARODIADA: What
GÊNERO: Rock
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Hino das gírias
PG aparece nas alturas,
dominando as gírias informais,
temos crença nas gírias futuras
que substituirão as palavras normais.
Nossa terra sempre terá
gírias em um disco de vinil,
o orgulho do Paraná
na grandeza do Brasil.
Há nas ruas de nossa cidade,
ponta-grossenses infelizes,
dirigindo só fazem barbaridades
furando a preferencial da Balduíno Taques.
Nossa terra sempre terá,
gírias em um disco de vinil,
o orgulho do Paraná
na grandeza do Brasil.
Nossa terra sempre será
a terra do animal de teta,
a do mala sem alça,
não tem graça se não tiver treta,
gírias de Norte a Sul.

AUTORES: Arthur

Capiotto Garcia Zadorosny Fernandes e Nicolas de Antoni Mendes
de Ponta Grossa

MÚSICA PARODIADA: Hino
GÊNERO: Hino
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Olha ali um “Cocozão”
Cara, eu tava ali na minha
quando eu me virei pro lado
a pior visão da minha vida
tem um cocô ali.
Cara, eu tava ali na minha
quando eu me virei pro lado
a pior visão da minha vida
tem um cocô ali.
Cara, isso é meme, não é possível!!
Como alguém olhou pra isso e falou que tá bom?
Eu não sei exatamente o que isso era pra ser
Só sei que isso parece um grande cocô.
Era pra ser uma araucária
Ai meu Deus, por quê?
O “Cocozão”
O “Cocozão”
Olha ali que tem um “Cocozão”
Era pra ser uma araucária,
Mas parece um cocô.
O “Cocozão”
O “Cocozão”
Olha ali que tem um “Cocozão”
Era pra ser uma araucária,
Mas parece um cocô.

AUTORES: Arthur

Chemim e Mauro Albano Boutin Neto
Shinzou wo Sasageyo (Linked Horizon)
GÊNERO: Anime japonês
MÚSICA PARODIADA:
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PG cantada

Mas também quero te mostrar,
Que existe um lado bom nessa cidade.
Tudo que ainda temos a compartilhar, vem
visitar.

Ponta Grossa nossa cidade boa,
Desde o Bairro Órfãs
Até o Boa Vista.
Essa cidade cheia de alegria,
E muitas gírias malucas que saem de nossa
boca.

Vila Velha,
Capão da Onça,
Buraco do Padre.

Venha comigo então,
pra ver o Calçadão,
CD falsificado lá tem de montão,
Uma cidade antiga, com uma vida boa,
Operário é nosso timão,
Que vive dando orgulho para a população.

Vem visitar e relaxar,
Lagoa Dourada
ou no Rio São Jorge.
Vem visitar, Vila Velha,
Lagoa Dourada
ou no Rio São Jorge.

Eu só queria te mostrar,
O banheiro de vidro que fizeram aqui,
E a estátua que parecia um “Cocozão”.

AUTORES: Arthur

Vem visitar...

Salata e Marco Aurélio Moro Filho
Azul (Charlie Brown Jr)

MÚSICA PARODIADA: Céu
GÊNERO: Rock
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Nosso lugar preferido
Tá vendo aí, o sol já tá raiando,
E a Vila Velha já estou visitando,
E a taça estou observando.
Amo essa cidade de coração,
Até mesmo com o “Cocozão”,
E eu mando logo a localização.
E hoje vai ter festa com pinhão,
E ela roda o Calçadão inteiro pra dar rolê comigo,
Porque é o nosso lugar mais querido.
Isso…
Do Lagoa para o Verde,
E de PG para o seu coração,
Tchê-rê-rê!
(É Campos Gerais).
E ela dispensa os curitibano jaguara, pra ficar comigo,
Porque ponta-grossense é o seu estilo preferido.
Na pegada de PG é diferente,
Para tocar seu coração.

Bruna Alberti Schrut, Maria Eduarda Schmidt Werlang e Maria Fernanda Pitlovanciv Madureira.
Favorito (Os Barões da Pisadinha)
GÊNERO: Sertanejo
AUTORES:

MÚSICA PARODIADA: Esquema
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Buraco do Padre, beleza
Parei, pensei e então cheguei.
Será que agora vou nadar de vez?
Eu quero é ficar de boa, aproveitando e curtindo de montão essa lagoa.
É tão “bão”, passar o dia na queda d´água.
Vim pra curtir e eu não quero passar raiva.
De manhã até de night, ficar aqui no Buraco do Padre.
Enquanto no Buraco os piá toca,
No tipo Ponta Grossa aproveita,
Curto a beleza, curto a beleza.
Enquanto no Buraco os piá toca,
No tipo Ponta Grossa aproveita,
Curto a beleza, curto a beleza.
É tão “bão”, passar o dia na queda d´água.
Vim pra curtir e eu não quero passar raiva.
De manhã até de night, ficar aqui no Buraco do Padre.
Enquanto no Buraco os piá toca
No tipo Ponta Grossa aproveita,
Curto a beleza, curto a beleza.

AUTORES: Caio

Henrique Wegrow e Marcio Umberto Festa Filho
de Cereja (Israel e Rodolffo)
GÊNERO: Sertanejo
MÚSICA PARODIADA: Batom
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Lagoa Dourada

Nessa Lagoa Dourada tudo se desestressa,
vamos lá começa cedo
e nós não temos nada a perder,
essa lagoa é bonita pra djanho,
eu nunca me arrependo de vir aqui,
venha e fique mais um pouco.
Essa cor dourada me deixa louco,
e é aqui que eu percebi como a natureza é linda
pra que ser tão linda assim?
Não tem nada mais belo pode confiar em mim.
então venha,
conhecer a Lagoa Dourada
que eu te mostro, o monumento mais lindo de PG.
Então venha,
conhecer a Lagoa Dourada
que eu te mostro, o monumento mais lindo de PG.

AUTORAS: Camile

Sato da Silva e Maria Eduarda Azambuja Ceregato
Deixe-me Ir (1Kilo)

MÚSICA PARODIADA:
GÊNERO: Pop

22

Olha o “Cocozão”
Essa cidade é Ponta Grossa,
É especialista
Olha o que ela faz no monumento da rotatória.

E ai galerinha, é mais uma de PG.
Cê acredita?
Essa cidade é Ponta Grossa,
É especialista
Olha o que ela faz no monumento da rotatória.

Essa cidade é Ponta Grossa,
É especialista
Olha o que ela faz no monumento da rotatória,
Olha o que ela faz no monumento da rotatória.

Essa cidade é Ponta Grossa,
É especialista
Olha o que ela faz no monumento da rotatória,
Olha o que ela faz no monumento da rotatória.

É muito exclusiva não tem explicação,
É muito expressiva não tem nenhuma razão.

É muito exclusiva não tem explicação,
É muito expressiva não tem nenhuma razão.

Olha o “Cocozão”,
E quando cê olha aquele toletão,
Que tá enfiado em um palitão,
Impossível passar sem nenhuma impressão
É quando cê fica com a cara no chão, chão,
chão, chão, chão.

Olha o “Cocozão”,
E quando cê olha aquele toletão,
Que tá enfiado em um palitão,
Impossível passar sem nenhuma impressão,
É quando cê fica com a cara no chão, chão,
chão, chão, chão.

Quando cê olha aquele toletão,
Que está enfiado em um palitão,
É quando cê fica com a cara no chão, chão,
chão, chão, chão.

Quando cê olha aquele toletão,
Que está enfiado em um palitão,
É quando cê fica com a cara no chão, chão,
chão, chão, chão.

AUTORES: Carlos

Alexandre Kordiak e Maria Eduarda Tosetto Foureaux Freitas
a explosão (Mc Kevinho)

MÚSICA PARODIADA: Olha
GÊNERO: Funk
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Lance ponta-grossense

E o Botuquara já foi.
Já conheci o o São Jorge
E o Monteiro Lobato.
Já apaixonamos por tudo,
Já quero até ir de novo
E não dá nem pra negar que PG é de outro
mundo.
Mas a gente já visitou tudo,
A gente já visitou tudo, PG é sem igual.
Mas já saquei que nossa região é fenomenal,
Natureza, cachoeira, Vila Velha, Mariquinha,
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.
A gente já visitou tudo, PG é sem igual.
Mas já saquei que nossa região é fenomenal,
Natureza, cachoeira, Vila Velha, Mariquinha,
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.

Já visitou as Furnas
E o Botuquara já foi.
Já conheci o o São Jorge
E o Monteiro Lobato.
Já apaixonamos por tudo,
Já quero até ir de novo
E não dá nem pra negar que PG é de outro
mundo.
Mas a gente já visitou tudo,
A gente já visitou tudo, PG é sem igual.
Mas já saquei que nossa região é fenomenal,
Natureza, cachoeira , Vila Velha, Mariquinha,
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.
A gente já visitou tudo, PG é sem igual.
Mas já saquei que nossa região é fenomenal,
Natureza, cachoeira, Vila Velha, Mariquinha,
Buraco do Padre e Lagoa Dourada.
Já visitou as furnas

AUTORAS: Carolina

Cardoso Copacheski e Júlia Rogalla Ramos
Lance Individual (Jorge e Mateus)
GÊNERO: Sertanejo

MÚSICA PARODIADA:
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Monumento dos Campos Gerais
ou Cocozão de PG
Eu não sei o que estavam pensando,
De criar uma estátua
Tentando imitar uma araucária.
Com toda essa inteligência
Passando na mente deles
Estava tudo para dar certo.

Seu estranho formato e cores
Eu ainda lembro,
Essa estátua na internet, como uma
peculiaridade.
Eles nem reconstruíram
E não vão reconstruir,
Eles até queriam ter tirado antes
Por causa das várias reclamações do povo
E o monumento foi deixado para o
esquecimento.

Era uma árvore que queriam
Mas não deu muito certo,
E ficou parecendo um cocô
Segurado por uma haste
De 8 metros,
Não demorou para ser zoado.

Já faz tanto tempo
Desde a última vez que eu vi
O “Cocozão”,
Antes dele ser destruído.
Desde que ele se foi
Eu só vejo imagens
Na internet
E pessoas rindo disso.

Já faz tanto tempo
Desde a última vez que eu vi
O “Cocozão”,
Antes dele ser destruído.
Desde que ele se foi
Eu só vejo imagens
Na internet
E pessoas rindo disso.
Queria vê-lo novamente
E ver as pessoas dando risadas,
Mesmo assim ele continua na nossa memória.

Cecília Wielewski de Araujo e Lorena Schaffka
Been So Long (The Living Tombstone)
GÊNERO: Música eletrônica
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: It's
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PG é o meu lugar preferido

Sempre que posso pego estradão,
Ir pro São Jorge fazer um churrascão,
Eu mudo logo a localização,
Hoje vai ter costela de chão.
Na Vila Velha eu chamo os amigos pra loquiar
comigo,
Ponta Grossa é o meu lugar preferido,
É o meu lugar preferido.
Vila Velha, Buraco do Padre eu vou no domingo,
PG é o meu lugar preferido,
Ponta Grossa é o meu lugar preferido.

Clara Pereira da Silva e Nathalie Cristine Alves Chiarello
Preferido (Dj Ivis feat Tarcisio do Acordeon)
GÊNERO: Pagonejo/Funknejo
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Esquema

27

Minha Ponta Grossa

Pra Vila Velha eu vô viajar,
lá só tem pedra, mas vamos lá,
no Buraco do Padre eu vô me molhar,
“Cocozão” eu vou apreciar.
Essa é minha Ponta Grossa,
todos aqui andam como tudo estivesse normal.
Essa é minha Ponta Grossa
todos aqui andam como tudo estivesse normal.
Essa é minha Ponta Grossa
ninguém percebe que tem algo errado nessa cidade.
Essa é minha Ponta Grossa
todos aqui andam como tudo estivesse normal.
Todos os pontos turísticos dessa cidade parecem memes.

AUTOR: Diego

Vinicius Hladyszwski
(Pharrell Williams)

MÚSICA PARODIADA: Happy
GÊNERO: Pop
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PG é só loucura
À Princesa dos Campos
Os velhos tempos voltaram
Com a criação do “Cocozão”
A avaliação da vereadora
Que forjou seu sequestro
Crente que a população
Acreditaria
Por isso PG é diferente
Tendo até banheiro transparente
Sendo uma loucura
Com a obscura
Mansão Da Vila Hilda
Tive uma aventura
Que foi ir pra Vila Velha
Que loucura
A taça é linda
Diferente do Monumento
Que parece uma coxinha
À Princesa dos Campos
Os velhos tempos voltaram
Com a criação do “Cocozão”
A avaliação da vereadora
Que forjou seu sequestro
Crente que a população
Acreditaria
Por isso PG é diferente

AUTORES: Enzo

Guerra Jacintho e Gustavo Stremel Ribeiro
Andorinhas (Trio Parada Dura)
GÊNERO: Sertanejo
MÚSICA PARODIADA: As
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No banheiro me envergonhei

Foi feio, foi, foi doloroso,
Foi vergonhoso, bem burro.
Não aguentava mais,
Fiquei tempo demais,
Só queria fazer de qualquer jeito.
Não amei, eu mostrei, que eu estava
Suado e sujo.
Doeu, sentei no vaso
Chorei, chorei.
Fui fazer cocô no banheiro
e vergonha eu passei,
Vergonha eu passei,
Vergonha eu passei.
E o pior é que o banheiro é transparente,
É transparente,
É transparente.

AUTORES: Felipe

Brandes e Gabriel Ronqui Moro
Fui Fiel (Gusttavo Lima)
GÊNERO: Sertanejo
MÚSICA PARODIADA:
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Ponta Grossa é só alegria
Vou cobrar com juros. Juro!
O “Cocozão” destruído.
Restaurante mantido.
Vidro do banheiro ficou escuro.
Você que fundou essa beleza
Ora, tenha a fineza
De não “desfundar”.
A gente vai ter que pagar e dobrado
Cada momento engraçado
Nesse nosso lugar.

Hoje a gente se manda
Nós vamos pro prédio
Pra inauguração, não
A gente do prédio hoje anda
Olhando pro lado e gritando "cagão!"
Viu?
E o secretário, entrevistado
Inventou a desculpa
Pra dar uma razão
"O prédio não foi terminado"
Foi desculpa pra não ter que dizer perdão.

Apesar disso tudo
Ponta Grossa é só alegria
Ainda pago pra ver
A cidade crescer
Qual “nóis” queria.
A gente vai se alegrar
Vendo o “Cocozão” voltar
E vamos todos dar licença
E vamos morrer de rir
Que esse dia há de vir
Antes do que “nóis” pensa.

Apesar disso tudo
Ponta Grossa é só alegria.
Eu pergunto a você, onde cê quer comer?
Na “enorme” churrascaria?
Como vai reagir
Quando o “Cocozão” começar a queimar?
Água nova brotando
E a gente amando esse lugar.
Quando chegar o momento
Esse meu sofrimento

AUTORES: Francisco

Galvão Coloda e Lucca Delinski de Mattos
de Você (Chico Buarque)

MÚSICA PARODIADA: Apesar
GÊNERO: Pop
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Pontagrossense da passarela
Olha nossa passarela, que deselegante
Cheia de cadeados é muito intrigante
Passei lá e uma foto tive que tirar
Os cadeados dourados, da ponte amarela
Representam o amor mesmo sendo piegas
Eu não me aguentei e uma foto tive que tirar
Ah, porque estou tão sozinho
Ah, porque tudo é tão triste
Ah, solidão que persiste
Ah, angústia que não é só minha
Assim também sofre a vizinha
Ah se eles soubessem
Que os cadeados
Me fazem sentir desnorteado
Justo quando o meu Norte é amor.

AUTORAS: Gabriella

Mariano do Carmo e Isabelle Kochmann Ribas
de Ipanema (Antonio Carlos Jobim)
GÊNERO: Bossa Nova
MÚSICA PARODIADA: Garota
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Vila Hilda
É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Mil histórias podem acontecer.
É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Se prepare, vou te surpreender!

É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Mil histórias podem acontecer.
É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Se prepare, vou te surpreender!

É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Mil histórias podem acontecer.
É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Se prepare, vou te surpreender!

É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Mil histórias podem acontecer.
É na Vila Hilda, é na Vila Hilda!
Se prepare, vou te surpreender!

Todo mundo conhece, a sua velha história
Com fantasmas e tudo, assombrando Ponta
Grossa.
A lista telefônica é sobrenatural,
foi da capa de revista até em manchete de
jornal.

Todo mundo conhece, a sua velha história
Com fantasmas e tudo, assombrando Ponta
Grossa.
A lista telefônica é sobrenatural,
foi da capa de revista até em manchete de
jornal.

Já foi uma mansão, agora é história
De terror ou de uma lenda, para marcar a Ponta
Grossa.
Ninguém acreditou quando olharam de primeira,
mas agora que marcou viu que não era bobeira.

Já foi uma mansão, agora é história
De terror ou de uma lenda, para marcar a Ponta
Grossa.
Ninguém acreditou quando olharam de primeira,
mas agora que marcou viu que não era bobeira.

Desde passos até vozes foram relatados,
Mas será que é só uma lenda? O que vocês
acham?
Desde passos até vozes foram relatados,
Mas será que é só uma lenda? O que vocês
acham?

Desde passos até vozes foram relatados,
Mas será que é só uma lenda? O que vocês
acham?
Desde passos até vozes foram relatados,
Mas será que é só uma lenda? O que vocês
acham?

Heloísa de Souza Malcher e Maria Luíza Uliana Dias
(Edy Lemond)
ESTILO MUSICAL: Funk
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Madagascar
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Motivos
Vou te dar mais de um milhão de motivos pra você vir aqui,
Turistar também, tem muito lugar legal pra conhecer,
Eu posso levar você,
Mas tenta não esquecer, de algumas blusas…
Porque no inverno é bem frio.
Eu vou citar mais de um milhão de lugares pra gente ir,
Pode ser tipo um Museu ou qualquer outra coisa daqui,
Tem cachoeiras e furnas, lagoas e atrações,
E não tem como escolher só um lugar com tantas opções.
Mulher que foi multada comendo coxinha,
Banheiro transparente virou fofoca das vizinhas,
Homenagem a cidade que parecia um “Cocozão”,
Hoje a gente dá risada, mas na hora foi só decepção.
Lugares lindos que existem de verdade,
Parece um paraíso mas, é a realidade
E eu posso levar você, pra isso tudo conhecer,
Mas você tem que vir pra cá e de novo eu...
Vou te dar mais de um milhão de motivos pra você vir aqui,
Turistar também, tem muito lugar legal pra conhecer,
Eu posso levar você,
Mas tenta não esquecer, de algumas blusas…
Porque no inverno é bem frio.

AUTORES: Henrique

Scorsim dos Santos e Paola Scudlarek Moro
(Pollo)

MÚSICA PARODIADA: Vagalumes
GÊNERO: Pop
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Bonde do Paraguaizinho
Quer comprar?
Quer comprar?
Só “vintão” “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Bem pouco “cê” vai gastar.
No Paraguaizinho eu vou
comprar
vou sim, vou sim
e depois vou parcelar
vou sim, vou sim
Vou comprar bijuteria
vou sim, vou sim
e eu sou tratada com
grosseria
Assim, assim

Então parcela, parcela,
Parcela o meu cartão,
Levante o cartão,
Na palma da mão,
É o Bonde do Paraguaizinho.
Quer comprar?
Quer comprar?
Só “vintão” “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Bem pouco “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Só “vintão” “cê” vai gastar.

Eu vou cortar o meu cartão
vou mostrar que sou ricão
vou pagar com dinheirão.

No Paraguaizinho eu vou
comprar
vou sim, vou sim
e depois vou parcelar
vou sim, vou sim

Então parcela, parcela,
Parcela o meu cartão
Levante o cartão,
Na palma da mão,
É o Bonde do Paraguaizinho.

Vou comprar bijuteria
vou sim, vou sim
e eu sou tratada com
grosseria
Assim, assim

Isabela Oliveira e Maria Clara de Almeida Baggio
na Mão (Bonde do Tigrão)
GÊNERO: Pop
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Cerol
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Eu vou cortar o meu cartão
vou mostrar que sou ricão
vou pagar com dinheirão.
Então parcela, parcela,
Parcela o meu cartão,
Levante o cartão,
Na palma da mão,
É o Bonde do Paraguaizinho.
Então parcela, parcela,
Parcela o meu cartão,
Levante o cartão,
Na palma da mão,
É o Bonde do Paraguaizinho.
Quer comprar?
Quer comprar?
Só “vintão” “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Bem pouco “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Só “vintão” “cê” vai gastar.
Quer comprar?
Quer comprar?
Bem pouco “cê” vai gastar.

Ôh PG
Aqui é Ponta Grossa
barraco da jaguarada

volta e meia eu vou lá
Vai ser só mergulhadinha

Eu sei que eu não sou teu dono
Mas, tu tá na minha mão
Te conheço como o tal
Do ponta-grossense bão

Então desliza, desliza
Vem nadar na Mariquinha
volta e meia eu vou lá
Vai ser só mergulhadinha

Dançando funk ou forró
enquanto tomo um chimarrão
faz carinha de jaguara
aqui é tudo de bão

Então desliza, desliza
Vem nadar na Mariquinha
volta e meia eu vou lá
Vai ser só mergulhadinha

Ôh PG,
O que tu trás pra mim?
já falei que nós é tongo
mas, não cai em qualquer papin

Então desliza, desliza
Vem nadar na Mariquinha
volta e meia eu vou lá
Vai ser só mergulhadinha
Vai ser só mergulhadinha

Ôh PG,
O que tu trás pra mim?
já falei que nós é tongo
mas, não cai em qualquer papin

Mas, aqui é Ponta Grossa
barraco da jaguarada
Hey, piá do djanho,
É PG que fala, né?

Então desliza, desliza
Vem nadar na Mariquinha

AUTORAS: Ísis

Carvalho e Maria Eduarda Motter TravensolI
Juliana (MC Niack)
GÊNERO: Funk
MÚSICA PARODIADA: Oh
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A Ponta louca
Acordei animado pro trabalho,
Levantei me arrumei, fui e não reclamei,
Até a hora que tive que parar,
Porque parece que o sinal de Ponta Grossa é bipolar.
Tudo aqui é loco.
Nada faz sentido.
Ponta Grossa não tem jeito,
Ou você entende ou perde o juízo.
Estressado um pouco estava,
Mas dava pra aguentar.
Calma aí!
O preço do combustível só aumenta
e Dilma vão culpar?
Aqui é muito louco.
Tem banheiro transparente,
Sua privacidade é quase inexistente,
Nossa Ponta Grossa mesmo assim é perfeita.
E se na rua eu pegar o sinaleiro,
Sei que vou parar em toda esquina,
Porque são bipolares
Preparados pro governo.
Que vão culpar a Dilma
Pelo preço do combustível extrapolar.

AUTORES: João

Francisco Martins e Lourenço Amandio Kraemer Gubert Simionato
partiu meu coração (Nego do Borel)

MÚSICA PARODIADA: Você
GÊNERO: Pop
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Um lugar tão belo

Ponta Grossa,
uma bela cidade
mas, como todas tem suas
peculiaridades e seus belos lugares,
é só olhar pra fora da janela
e verá um lugar tão belo.

o banheiro de vidro, ele é todo transparente.
também temos o “Cocozão” que era para ser
uma araucária
mas enfim,
fazer o quê? Cada cidade tem suas coisas em
particular,
mas voltando para os lugares
tem mais alguns que quero citar:

Temos a Vila Velha, o Buraco do Padre
e também a Catedral,
e mais um monte de lugares,
temos o Canyon e Cachoeira do Rio São
Jorge
e Porto Brazos,
temos o Capão da Onça.

temos o Canyon e Cachoeira do Rio São
Jorge
e Porto Brazos,
temos o Capão da Onça,
uma das maiores Cachoeiras de Ponta Grossa
mais uma das suas relíquias.

E agora irei falar
um pouco sobre as peculiaridades
de um jeito inacreditável,
tem algumas coisas que já não existem mais
mas, ainda sim fazem parte da nossa história
aqui,
por exemplo,

AUTORAS: Lavinia

mas, como todas tem suas
peculiaridades e seus belos lugares,
é só olhar pra fora da janela
e verá um lugar tão belo.

Gaboardi Garghetti e Maria Clara Nascimento Candiotto
(Ana Vilela)

MÚSICA PARODIADA: Trem-Bala

GÊNERO: MPB
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O Banheiro de PG

No conservatório, inaugurou
O banheiro
Transparente, diferente, que o mundo chocou
O “Daily Mail” se perguntou
-“Isso não leva a ideia de banheiro público a sério demais?”
E não dá nem para negar
Que eles estão corretos
Mas, no Brasil temos de tudo
PG teve essa obra sem igual
Mas, já entendi que o mundo entendeu mal
Críticas e mais críticas
Uma petição bem “carinha”
Então Prefeito
O que será feito?
PG teve essa obra sem igual
Mas, já entendi que o mundo entendeu mal
Críticas e mais críticas
Uma petição bem “carinha”
Então Prefeito
O que será feitoooo?

AUTORES: Lorenzo

Pasini Nemeth e Lucas Arguello MolL
Lance individual (Jorge e Mateus)
GÊNERO: Sertanejo
MÚSICA PARODIADA:
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Tá vendo aquela fila
No meu canto eu tava quieto ali pensando,
Naquele churrasquinho, naquela carne assando.
Daquele jeito que todo mundo gosta,
Abri a geladeira, mas cadê a carne?
Tudo bem que o açougue fica logo ali,
Mas eu tô com preguiça de esperar na fila,
Porque ela é sempre quilométrica
a,a,a,a,a.
Eu sei que você talvez não me entenda,
Mas se for no açougue do Adi em PG
Não importa o clima, sempre vai ter muita fila
a,a,a,a,a.
Tá vendo aquela fila que cruza o quarteirão,
Eu sei que a carne é boa, mas demora um montão,
Talvez não valha a pena ficar só por um churrasco,
Se bem que eu posso levar uma cadeira para esperar.
Que ideia boa, a minha barriga, já tinha começado a pedir comida
Agora eu vou lá, um bacon comprar,
Pra depois poder comer feliz da vida.

Luana Fraresso Ribas e Luiza Paiano Costa
vendo aquela lua (Exaltasamba)
GÊNERO: Samba e Pagode
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Tá
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Assim que é PG

Eu adoro o jeito louco que essa nossa cidade é,
A piazada toda aqui se conhece.
Tem “Cocozão” e banheiro transparente,
Tem também o Jakson da Bike que anda pra lá e pra cá,
Que se eu falar só disso eles já sabem,
Tem a balada católica (meu Deus)!
E pra você ver
O jogo do Operário tu não pode perder,
Um clima tão estranho que não se dá pra prever,
Tamo em PG, o nosso jeito de viver.

Lucas Emanuel de Paula Halles e Miguel Henrique Pilatti
te Convencer (Haikaiss e Projota)
GÊNERO: Pop
AUTORES:

MÚSICA PARODIADA: Pra
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Prédio estranhão
Era uma vez, na cidade de Ponta Grossa
Um prédio todo estranhão.
3 milhões de reais e dois anos de obra,
A espera tava de montão

Num momento tava bem,
Até que eles entraram no prédio e tava tudo
pela metade.
“Não tem problema, eles não veem”.
Mas o caso ficou famoso e todos descobriram
a verdade.

Finalmente, ficou pronto,
Estava lindo, pode crer.
Mas o banheiro era transparente.
Então todos podiam te ver.

A saída de emergência
Foi planejada pra valer,
Porque faltava a escada
Então a saída era morrer.

Prédio transparente, sem privacidade,
Isso é algo que só acontece em Ponta Grossa.
E na saída de emergência a escada não tá ali.
Isso é algo que só acontece em Ponta Grossa.

Prédio transparente, sem privacidade,
Isso é algo que só acontece em Ponta Grossa.
E na saída de emergência a escada não tá ali.
Isso é algo que só acontece em Ponta Grossa.

Parece situação de filme
Ninguém acredita até que gravem ou filmem.
Os engenheiros pensaram no quê?
“Dane-se, não sou eu que vou sofrer”.

Lucas Soares Lillo Del Pozo e Vinicius Ribas Bida
Trip (Dream ft. PmBata)
GÊNERO: Pop
AUTORES:

MÚSICA PARODIADA: Road
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Tu é Ponta Grossa

É feijoada de domingão à toa,
conversa alterada e doida,
pedaço de fofoca que faz ponta-grossense de
cara,
aiaiai.

Tu és jaguara véia,
manhã de acorda numa boa,
no trem de Guarapuava
que me faz surtá com o Guto,
aiaiai.

Tu,
que tá virado no guede
se decidir de 'enche a cara'
Não se perde
No Nicollas faltou de alguém pra cuidar.

Tu que és burro veio,
se decidir de parar pra “mijá”,
Nicollas sobe e chega em Guarapuava
eu juro, como evitar?
aiaiai.

Ah, eu só quero que fulano pare de se metidá.
E o tempo para
Ah, e as vizinha parando pra papiá,

Ah, eu só quero que pare de me atiçá
e o gato ce carpe
Ah, mais firme que palanque em banhado.

pra cá e pra lá,
pra lá e pra cá,
quando o trem viaja.

Tu que tem o trem como casa,
se acha que é coisa rara
é porque ainda não viu Ponta Grossa.

AUTORAS: Luísa

Gobbo Wambier e Milena Leal Sallum
Trevo (Tu) (ANAVITÓRIA)

MÚSICA PARODIADA:
GÊNERO: Pop
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A história dos Campos Gerais

A cidade de Ponta Grossa,
Com dinossauro de brechó.
O menino chutou o trem
E ficou com uma perna só.
Cavaleiro Medieval surgiu de repente,
O Super Homem Ferreira nos salvou.
Homem sem perna que chuta mendigo
E drive thru com cavalão.
Tem o banheiro de vidro (dro-dro),
Tem o Stallone do camelô (lô-lô),
Tem o povo no calçadão.
E também o “Cocozão”.

AUTORES: Luiz

Gustavo da Silva Correa e William Gonçalves Martins
A Galinha Pintadinha e o Galo Carijó (Galinha Pintadinha)
GÊNERO: Infantil
MÚSICA PARODIADA:
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Ponta Grossa
Se você quer conhecer um novo lugar
Talvez Ponta Grossa possa rolar
Vi, que em vários lugares quer passar
Vila Velha, Lago de Olarias, lindas cachoeiras para você nadar.
Mas, essas são as coisas famosas da cidade,
Agora vamos ver as barbaridades
Você já ouviu a linguagem?
Tem tanta ambiguidade!
O pessoal daqui é tudo jaguara, mas são bem mara,
Pois aqui é até mesmo melhor que Lisboa
Aqui você não chega de canoa.
PON-TA GROS-SA
Fiz uma gambiarra nesta paródia, só para falar de:
PON-TA GROS-SA.

AUTORAS: Luiza

Wolanski Nascimento e Manuella Louize Pasturczak Schade
Despacito (Luis Fonsi)
GÊNERO: Reggaeton
MÚSICA PARODIADA:
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Cuidado pra não cair hein!

Bora comigo
Em cima do trem
Comecei a surfar
Entre os vagões
Só faltava coragem pra pular
Como é que é?

Nossa, hein?
Nossa, nossa!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.
Cuidado, cuidado!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.

Nossa, nossa!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.

Em cima do trem
Comecei a surfar
Entre os vagões
Só faltava coragem pra pular
Como é que é, hein?

Cuidado, cuidado!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.
Nossa, nossa!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai

Nossa, nossa!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.
Cuidado, cuidado!
Assim você se mata.
Ai se você cai, ai ai se você cai.

AUTORAS: Maria

Beatriz Mongruel Voorsluys e Mariana Martins Duarte
Ai se eu te pego (Michel Teló)
GÊNERO: Sertanejo
MÚSICA PARODIADA:
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Clima rateado

Em casa cheguei,
final do dia esgualepado,
Só o pó da gaita, tô assim.
Eita clima rateado,
Varzear eu quero.

A friagem de manhã me guia,
7 blusas tenho que colocar.
Abro a janela e tudo esfria,
E a mão só falta congelar.
Na Rua XV o vento encana,
só vê folhas voando pelo ar.
Desacorçoados, muquiranas,
na lotérica contas pra pagar.
Em casa cheguei,
final do dia esgualepado,
Só o pó da gaita, tô assim.
Eita clima rateado,
Varzear eu quero.

À noite já se prepara,
pra começar a era glacial.
O banho aquele desespero,
pra esquentar a água é radical.
Na cama 15 cobertas,
que frio lazarentiado.
Mas eu já tô esperta,
Ponta-grossense é acostumado.

Meio dia sol do djanho,
tudo as japonas tenho que tirar.
Como minha vó dizia,
neblina baixa e o sol racha.

Em casa cheguei,
final do dia esgualepado,
Só o pó da gaita, tô assim.

De tarde um temporal já arma,
sente que já vai cair um toró,
Apure pra pegar a sombrinha,
porque pestiado não pode ficar.

Eita clima rateado,
Varzear eu quero.

Maria Fernanda Roderjan Lovato, Pyetra Salomão Ceregato e Rafaela Rothstein Gomes Madureira
dos sete mares (Tim Maia)
GÊNERO: MPB
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Descobridor
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Vergonha Total

Caraca, muleke! Que dia! Que isso?
Fui num banheirinho só pra relaxar,
Face, insta, tinder, tweet,
Acesso o celular tentando desligar.
Caraca, muleke! Que dia! Que isso?
Fui num banheirinho só pra relaxar,
Face, insta, tinder, tweet,
Acesso o celular tentando desligar.
“Tô concentrado,” me desfazendo.
Ai, ai meu Deus, olho pra frente,
e o que que eu vejo, eu fico louco.
Todo mundo vendo eu pelado feito doido!
E quando eu dei por mim,
Galera na fissura,
Não olha pra mim!
Isso é uma loucura!
Para com isso!
Que eu tô pelado!
Hoje eu vou me enforcar!

AUTORAS: Maria

Laura Borges Iurkiv e Tainá Rebelato Kisielewicz
Muleke! (Thiaguinho)
GÊNERO: Pagode
MÚSICA PARODIADA: Caraca,
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Ponta Grossa, Ponta Grossinha
Chafariz, chafarizinho,
Vai todo espumar,
Vamos dar a meia volta,
Volta e meia, vamos dar.
O “Cocozão” tão admirado,
nem penico precisava,
na biblioteca tinha um banheiro
todo envidraçado.
Por isso seu profeta,
Entre dentro desse Ponto Azul
E diga um verso bem bonito:
“de tongo não tenho nada
vou na Vila Velha ver a taça,
Furnas e Lagoa Dourada.”
Diga firme “co Zuk” e vá-se embora.

Marina Carvalho de Oliveira Ramos e Leticia Schastai de Assis Sampaio
cirandinha
GÊNERO: Música infantil
AUTORAS:

MÚSICA PARODIADA: Ciranda,
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Ponta Grossa

Se você está com vontade
De conhecer um ponto turístico meu,
Vá para Vila Velha,
É bom de ir lá, quando já amanheceu.
Se você está de bike
e quer ir em lugar populacional,
Vá para um parque,
o nome do parque é Parque Ambiental.

AUTORES: Mateus

Aquino Postiglioni e William Chesini
que Bate-Bate.
GÊNERO: Música infantil.
MÚSICA PARODIADA: Pirulito
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Loucuras de Ponta Grossa
Se você vier a Ponta Grossa
Antes de ir ao banheiro veja se ele tem parede,
E se for ao Calçadão
Veja se a Xuxa está lá.
Então pense, pense, pense
Antes de vir para cá.
Conheça tudo
Nesse período de tempo.
E também no Calçadão pode haver
Uma mulher com um pombo em mãos.
E não esqueça de tirar uma foto
Com o stallone de Ponta Grossa.
Me fale o que você quer conhecer
Que irei mostrar tudo que você quiser,
Que irei mostrar tudo que você quiser.

AUTORES: Matheus

Pauliki Michalowski e Rodrigo Gonçalves Moreira
Please, Please Let Me Get What I Want (The Smiths)

MÚSICA PARODIADA: Please,

GÊNERO: Rock
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Ponta Grossa Aventureira
Tchutchuthuru, Ponta, tchutchutchuru, Grossa.
Tchutchuthuru, Vila, tchutchutchuru, Velha.
Ponta, Ponta, Ponta, Ponta Grossa.
Ponta Grossa
Conquistando tudo que sonha.
Venham todos no Buraco do Padre
Será tão legal.
Tchutchuthuru, Ponta, tchutchutchuru, Grossa.
Tchutchuthuru, Ponta, tchutchutchuru, Grossa.
Covid não pegue, Covid não pegue.
Puxa vida...
Ponta Grossa Aventureira...

Miguel Andrade Aguiar Machado e Sarah Beatriz Rickli
A aventureira (música de abertura)
GÊNERO: Música infantil
AUTORES:

MÚSICA PARODIADA: Dora,
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A fome ponta-grossense
Hoje ele saiu de casa só pensando em comer, comer,
Sem andar só correr,
Sem parar, sem descansar.
Ele só quer comer.
Ele é uma loucura.
Corre de Ponta a Ponta e ainda tem fôlego,
Passou pelo “Cocozão” e pela Catedral.
É loucura pura,
passou de Ponta a Ponta e subiu na Taça,
Depois de meio-dia é cansaço puro.
É fome pura.
Gosta de comer então corre, corre e corre,
Caiu no Buraco do Padre.
Corre, corre e corre.
Passou pelo Capão e foi em vão,
Não achou comida não,
Faz o movimento no talento.
Corre, corre e corre,
Caiu no Buraco do Padre.
Faz o movimento no talento.
Corre, corre e corre,
Hoje ele saiu de casa só pensando em comer, comer.
Passou pelo “Cocozão” e ficou até sem fome,
passou pela Taça e veio a vontade de beber, beber,
Ele não vai mais comer.

AUTOR: Pedro

Henrique Antunes dos Santos
tum tum (Kevinho e Simone & Simaria)
GÊNERO: Sertanejo
MUSICA PARODIADA: Ta

57

Volta PG, volta PG

Só você, louco por PG,
Já morei em outras,
Mas não consigo te esquecer.
O “Cocozão” só você que tem.
O “banheirão” é só você que tem.
Vou pra PG, vou pra PG.
Essa vergonha só você que tem.
Eu tô com saudade,
Daquela tacinha que tu tem.
Vou pra PG, vou pra PG.
Vou pra PG, vou pra PG.
Eu tô com saudade,
Daquela tacinha que tu tem.
Vou pra PG, vou pra PG
Se não for você não vai ser ninguém.

AUTORES: Rafaela

Bulek Berger e Wendel Felipe de Barros
Bebê, Volta Neném (DJ Guuga e DJ Ivis)

MÚSICA PARODIADA: Volta
GÊNERO: Pop
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Depois das paródias escritas, foram gravados vídeos pelos
próprios alunos, autores das paródias. Faça a leitura do
QR Code para assistir à produção, que mostra alguns
momentos dessas gravações.

PROJETO LÍTERÁRIO

COLETÂNEAS SEPAM
O Projeto Literário Coletâneas Sepam faz parte dos projetos pedagógicos
do Colégio Pontagrossense - Sepam desde 2017, tendo como principal
objetivo estimular os alunos à prática da escrita, mostrando-lhes que cada
um possui sua habilidade e identidade discursiva por meio do texto escrito,
e que não podemos nos prender nas premissas: “eu não sei escrever” ou “o
professor é o único leitor do meu texto”.
Integrante da disciplina de Produção Textual, esse projeto permeia o Ensino
Fundamental - Anos Finais, com a finalidade processual do desenvolvimento
da escrita.
Não buscamos materiais perfeitos, mas textos com as peculiaridades dos
nossos alunos escritores, assim como com a exposição do conhecimento
de mundo e das experiências de cada um deles.
O Projeto em si vislumbra dar asas às palavras tecidas na sala de aula,
invadindo outros espaços e encantando desconhecidos leitores.

