
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ENCANTO DO PARANÁ. 

 

Eu te vejo das montanhas, das colinas te admiro, ergo os olhos e suspiro, 

Tem que ver como é que é, tão linda e tão formosa, como és  maravilhosa, 

Oh! Querida São José. 

 

São José da Boa Vista, onde a natureza encanta, a harmonia se levanta, 

entre as pessoas do local; lugar tão calmo e sereno, como é grande o teu terreno 

e tudo flui tão natural. 

 

Aqui tem grandes talentos, que se espalham pelo mundo, e num silêncio profundo,  

sempre me pego a pensar, o quão maravilhoso és  Deus, que olha os filhos teus, 

e cuida desse lugar. 

 

São José da Boa Vista, dos encantos, dos amantes, das colinas verdejantes,  

tudo é de se admirar, são pessoas de atitude, que embora tudo mude, 

nunca param de lutar. 

   

Terra da agricultura, tudo o que se planta dá; do feijão, da água pura, 

da soja, da rapadura, do limão, maracujá; cidade tão merecida,  dando vida a minha vida 

bonita como ela está. 

 

Oh! Cidade tão pequena, pacata  mas vale a pena qualquer um vir visitar. 

Aqui  vale o talento,  a oração e o crescimento,  

e o progresso a conquistar. 

 

Parece que a lua pára, um instante, é coisa rara iluminando a escuridão, 

Eu penso que é tudo lindo, todo mundo aqui é bem-vindo, 

Na cidade ou no sertão. 

 



Eu me lembro da infância, dos meus tempos de criança, pelas ruas a brincar. 

Então eu me sinto agora, como nos tempos de outrora, 

e o tempo não pode voltar. 

 

Terra de intelectuais, políticos, servidores, cantores profissionais, 

professores, médicos, enfermeiros, mecânicos, pedreiros e policiais, 

Comerciantes, estudantes, verdureiros e muito mais. 

 

São José da Boa Vista, tão simples de descrever, mas eu que te vi crescer, como se fosse magia,  

sem pressa, sem agonia, um lugar sensacional, de gente hospitaleira, a gente queira ou não 

queira, 

um lugarzinho sem igual. 
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