
José Deusimar Loiola Gonçalves, egresso do Curso Técnico em Agropecuária - turma de 1979

“Eu gostaria, nesse momento, de saldar a mesa diretora, em nome de meus companheiros de 1979,  
Edgar da Silva Brito e Zelito Oliveira. Em nome desses companheiros, eu estou saudando a todos  
os  egressos  desse  Encontro.  Aproveitando  o  ensejo,  eu  gostaria  também,  de  em  nome  dos  
companheiros da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA) de Monte Santo, pedi  
um minuto de silêncio a todos aqui, pois Elionaldo Faro Teles, ex-aluno desta Escola e Diretor  
Presidente da EBDA, que presta Assistência Técnica e Extensão Rural a nossa linda Bahia, não  
pode estar presente nesse Encontro, por ter perdido a sua mãe recentemente. 

Agradeço a Instituição, pela iniciativa, ao realizar a enquete, através do Facebook dos egressos,  
para  a  escolha  dos  04  ex-alunos  a  serem  homenageados,  uma  escolha  justa  e  democrática.  
Agradeço, de coração, aos companheiros, que me escolheram, para receber esta homenagem. 

É uma emoção muito grande retornar a esta casa, depois de decorridos 35 anos (1979 – 2014),  
escola  que  me proporcionou a mais  importante oportunidade de minha vida,  que foi  a  minha  
formação profissional, a quem devo tudo que tenho. Quero também fazer uma referência ao meu  
querido e velho pai e minha mãe, Pedro Gonçalves Rodrigues e Joana Loiola Gonçalves, um casal  
de agricultores do sertão da Bahia, que mesmo com todas as dificuldades daquela época, mas ao  
ver que eu queria muito vir para o Colégio Agrícola, pois os meus amigos de 8ª série estavam  
vindo pra cá, meu pai me prometeu que eu iria estudar aqui no Agrícola e cumpriu com muito  
esforço! Quero agradecer a ele por tudo!

Gostaria de saldar os professores aqui presentes e também dizer,  que estou desenvolvendo um  
pequeno trabalho de reciclagem de garrafas “Pet”. Com esse trabalho eu consegui me cadastrar  
na Feira Nacional da Agricultura Familiar, de Lençóis Paulista e, em agosto apresentarei o meu  
trabalho nessa Feira. Além disso, também estou comercializando um mel 100% silvestre, do sertão  
da Bahia, que será servido como sobremesa, durante o nosso almoço, no refeitório Campus.

Quero também falar do pai de Delmário Macedo Lima e do pai de José Dantas Jr., que são pais de 
família, que formaram aqui 6 alunos, 2 irmãos e 1 sobrinho. Como há uma comissão organizadora  
desse encontro de ex-alunos,  gostaria de sugerir a realização de uma enquete, para o processo de  
escolha do pai de família, que mais formou pessoas aqui... Queria deixar aqui essa proposta. 

É isso, quero agradecer por tudo, e saldar os conterrâneos e ex – alunos de Monte Santo”. 

Ficha Técnica: 
*Técnico  Em Agropecuária  (1979);  Técnico  Em Contabilidade  (1989);  Técnico  em Magistério 
(1992); Técnico em Administração (1986); ADR – APIS - Agente de Desenvolvimento Rural em 
Apicultura(2004); Tecnólogo (Curso Superior em Administração de Médias e Pequenas Empresas 
-Ensino a Distância -EAD (2007); Licenciatura em Biologia - Ensino a distância -EAD(2009); Pós 
Graduado em Gestão e Educação Ambiental (Ensino presencial (2012)).


