Concurso de Poesia 60 anos

O dia 30 de maio,
É uma data importante.
Santo Augusto festeja,
Suas bodas de diamante.

Nestes seus sessenta anos,
De lutas, desafios e muita ação,
Autoridades e povo unidos,
Agradecem pela emancipação.

De início, foi tudo difícil,
Os recursos eram escassos.
A prefeitura precisou confiar,
Caminhando com seus próprios passos.

As ruas sem calçamento,
A “jabureca” serviu de carro.
Para os alunos, escolas “brizoletas”,
De madeira, cobertas com telhas de barro.

Telefone, só com uma mesa,
Rede elétrica deficiente.
Estradas, pontes, bueiros e pontilhões,
Construídos de modo paciente.

O município foi crescendo,
A cada administração.
A Corsan construiu redes de água,
Aumentaram as licenças para a construção.

Ampliadas as redes elétricas,
Ruas calçadas com iluminação.
Escolas em prédios de alvenaria,
Poços artesianos com água para a população.

Criados Hino, Brasão e Bandeira,
Para o povo venerar.
A árvore símbolo é a grápia,
Valores para cantar e amar.

Vieram ventos e enchentes,
Neste tempo de glória e labuta.
“Santo Augusto Ruma à Maioridade”,
Fez-se forte em sua luta.

Variados serviços chegaram,
Somando-se aos existentes.
Tanto estaduais como federais.
Na terra das boas sementes.

Tem 1° e 2° graus municipal e estadual,
Faculdades particulares e o IFFar.
Antes, a Fidene – UNIJUÍ,
Foi a opção de os estudantes buscar.

De uma agricultura simples,
Surgiram lavouras gigantes.
São colonos e granjeiros,
Unidos e perseverantes.

As indústrias de vários tipos,
Se expandem todos os dias.

Umas pequenas, outras grandes,
Empregando gente e famílias.

Com todo seu progresso,
Mudou o censo da população.
Antes, havia mais povo no interior,
Hoje, cresceu a urbanização.

Em sessenta anos de vida,
Fez a grande diferença.
Com certeza vai continuar,
Trabalhando e marcando presença.

A Estância de Rodeios,
Faz a festados gaúchos e povos,
A Expofesa e os festivais,
Mostram a economia e os talentos velhos e novos.
Os prefeitos e os vereadores,
Quase todos santo-augustenses,
Deram parte de suas vidas,
Nesta terra rio-grandense.

Minha e nossa terra de Santo Augusto,
Destaque em toda região,
Toda gente que aqui chega,
Tem espaço no seu coração.

Eu queria registrar tudo,
O que vi e aprendi,
Nesta minha terra querida,
Mas o espaço termina aqui.

São apenas alguns versos,
Marcados de inspiração,
Do bondoso e grande Deus,
Que nos leva à salvação.

Obrigado Santo Augusto,
Terra que me viu nascer.
Como eu amo minha pátria,
Desde o nascer ao morrer.

Povo culto é povo feliz,
Tem coragem e é altaneiro,
Como patrocinadores deste concurso:
Deputado Pompeo, Tomeleiro, Ciranda e O Celeiro.
Valorizando a história e a memória,
Das raízes de um tempo primeiro

