1º FESTIVAL DE MARCHINHAS DE CARNAVAL - ARAQUARI
2018
1º lugar: Melô do aposentado
Letra: Valério dos passos

Aposentado nunca eu vou ser, se mudar a lei, o que vou fazer.
E do jeito que a coisa está, nem minha caveira vai poder aproveitar...
Tem a tal previdência privada,
Manoel é quem veio indicar,
Fui no banco e o juro era tanto, que nem cueca nova nunca mais eu vou comprar...
Já estou trabalhando dobrado,
De manhã, de tarde, à noite e madrugada
E o dinheiro que eu ganho ainda é pouco pra pagar toda a minha “contarada”
2º lugar: Querida Araquari
Letra: Osni da Silva Trindade
Minha querida Araquari,
Tens a beleza humilde das crianças.
Hás de brilhar ativa no porvir,
Em uma historia de gloria e bonança.
Sois, qual uma mãe para quem busca em ti.
Um colo, e do teu solo e eclodir.
Verdes paisagens a emoldurar-te ainda.
Deixando-a mais linda minha Araquari.
As tuas ruas são como páginas.
De um livro aberto à quem busca o saber.
Teus rios e lagos, ainda nos encantam.
Passarinhos cantam ao alvorecer.
Augusta e plena, de beleza ímpar.
Nos anais um dia, hás de reluzir.
(No Brasil és Sul, do Estado é Norte. Eu grito bem forte, te amo Araquari.) 2x

3º lugar (empate): Amigo brasileiro
Letra: professores da Escola de Música Christian Rafael de Oliveira

Meu amigo brasileiro
Levante cedo pra ganhar o seu dinheiro
Trabalha muito e não suficiente
Tem muito nego saqueando nossa gente. (bis)
Trabalhando sol a sol
Nunca foge da luta
Pra sempre sustentar
Esse bando de sanguessuga. (bis)

3º lugar (empate): Tempos de guri
Letra: Sanderlei da Conceição
Cheguei bem pequeno, em Araquari
Nessa terra abençoada, foi onde eu cresci
Não sai da lembrança, ouvindo aprendi
Que tudo aquilo que amamos, está bem aqui
Terra que a gente, ainda sente o ar ouro
Até os maduros, vivem a sorrir
A luz que brilha, dissipa o escuro
Cantando eu juro, sou feliz aqui
Chego a sonhar com os tempos de criança
São doces lembranças, vivendo em mim
Mas, é o que o tempo passa, e a gente cresce
E nunca esquece os tempos de guri
Terra que a gente, ainda aperta as mãos
Falando, então que bom que eu te vi
A luz que brilha, é igualdade irmão
Motivo da canção, sou feliz aqui
Chego a sonhar com os tempos de criança
São doces lembranças, vivendo em mim.
Mas, é que o tempo passa, e a gente cresce
E nunca esquece os tempos de guri
Mas, é que o tempo passa, e a gente cresce
E nunca esquece os tempos de guri

Saudade do Juca
Letra: João Gabriel Borth
Tantos carnavais, silêncio n’avenida
Lembra como era aqui anos atrás?

Foi perpetuar com a voz o paraíso,
Fez abençoar aquela nossa folia.
Juca, Juca, não há carnaval sem ti!
A falta que faz aqui, chorando, Araquari diz:
Juca, Juca, não há carnaval sem ti!
A falta que faz aqui, chorando, Araquari diz:
Rock no Carnaval (Carnarock de Araquari)
Letra: Malu e Etc e Tal
Vem você aí pro carnarock de Araquari
Vem você aí pro carnarock de Araquari
Que coisa legal, tocar rock no carnaval
Que coisa legal, tocar rock no carnaval
Vem você aí pro carnarock de Araquari
Vem você aí pro carnarock de Araquari
Menudo ou minudete ETC & TAL
Que coisa legal, tocar rock no carnaval
Vem você aí pro Carnarock de Araquari
Vem você aí pro carnarock de Araquari
Teve a cabeleira do Zezé
Careca e moicano radical
O que importa é tocar um rock no carnaval

