
 
Uma homenagem para o Reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto 
 
Na cachoeira dos versos 
Corre talento e cultura 
Onde pouca gente vai 
Provar dessa doçura  
E se encher de humildade 
Telento e qualidade 
Mais o Reitor tem postura. 
 
O reitor Pedro Fernandes  
Ribeiro Neto já tem 
Jeito de um homem humilde 
Falar dele me convém  
Mostra que tem dignidade 
Valor e capacidade 
Homem que ver mais além.  
 
Por isso que essa escola 
Hoje se sente honrada 
Ao receber o Reitor 
Com sua história contada 
Na placa e no birô 
Tem o nome do seu avô  
Com letra bela gravada. 
 
Temos que agradecer 
Ao reitor pela bondade 
Pois nunca aqui se viu 
Um gesto de lealdade 
De um homem como o senhor 
Da UERN és Reitor 
Vim a nossa comunidade. 
 
Os alunos também dão  
Ao senhor muito obrigado 
Não só pelos presentes  
Mais por que foram lembrados 
E também os professores 
Mesmo não sendo doutores 
Também são agraciados. 
 
Muito obrigado Reitor 
Nós sempre vamos lembrar 
Dessa visita ilustre 
Essa data vai ficar 
Na lembrança da criança 
No riso na esperança  
No semblante no olhar. 
 
Aqui termino meu verso 



Simples mais cheio de amor 
E do rio da cultura 
Sou humilde pescador 
Com a métrica dou um traço  
Também mando o meu abraço  
Para Pedro Fernandes, o Reitor.  
 
Autor: Raimundo Lucas "O Galego do Jucuri" o poeta sonhador. 
 
Palavras do poeta: 
 
Ao magnífico Sr. Reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto, quero parabenizar ao senhor pelo gesto 
e a atitude carinhosa de lembrar da escola simples e humildes do São José onde tem essas 
professoras guerreiras e bravas. E é nessa sua atitude que reforço ainda a minha, porque amo 
esse tipo de ação, ação essa que tão poucos tem, de lembrar dos mais carentes e dar a eles o 
direito de sorrir e de se sentir capaz de abraçar com o verdadeiro amor e sinceridade. 
Parabéns, arabéns, parabéns Reitor.  
 
 
 
Agora deixo uma estrofe de poesia da minha infância:  
 
 
Eu também já fui criança  
Quase não pude brincar 
Por que não tinha brinquedo 
Mamãe não podia comprar 
Mais botava uma linha 
Numa lata de sardinha 
E sorrindo ia puxar. 
 
Parabéns a todos e tenham um feliz Natal e um próspero ano Novo. 
 
 
            O Galego do Jucuri.  
            O poeta sonhador 


