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Artigo em homenagem ao Dr. Eudes de Souza
Leão Pinto.

Neste 2015, o engenheiro Agrônomo Eudes de Souza Leão Pinto festeja o seu 95º
aniversário - uma efeméride que, inclusive como forma de indicar exemplos de vida à
sociedade, precisa ser muito comemorada.
O currículo deste homem de espírito sempre jovem, que recentemente completou 75
anos de formatura, conta muita coisa, falando de uma vida de sucesso pessoal e dedicação
ao País. Conta, por exemplo, que, ainda muito jovem, Eudes de Souza Leão Pinto ingressou
na vida profissional como professor da Universidade Rural de Pernambuco, onde ajudou a
formar muitas turmas de grandes engenheiros agrônomos. Conta que, mal completara 32
anos de idade, foi convocado para ocupar a secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio
de Pernambuco, onde revelou a mesma seriedade e competência que levou a todos os
cargos desempenhados no serviço público, incluive a presidência do Instituto Nacional do
Desenvolvimento Agrário e tantos outros de igual importância.
Por onde quer que tenha passado, Eudes de Souza Leao Pinto deixou uma marca de
competência e serenidade. Foi assim no Rotary Club Internacional, onde foi eleito 'Rotariano
Exemplar' para servir de modelo para o mundo com participação no Conselho Presidencial da
Paz, na Associação Comercial de Pernambuco, onde foi escolhido

Presidente Emérito, na

Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, onde foi aclamado presidente vitalício
depois de liderar os esforços que redundaram na criação da Academia Brasileira de Ciências
Agronômicas.
No Clube de Engenharia de Pernambuco não foi diferente. De fat, não é sem razão
que, além de tê-lo como conselheiro maior, cultivando a sua presença no Conselho
Deliberativo ao lado de outros ícones da comunidade técnica pernambucana, o Clube de
Engenharia de Pernambuco tem usado Eudes de Souza Leao Pinto como símbolo do bem e
do bom que a técnica pode dar a humanidade. Foi assim quando o elegeu para integrar a
seleta confraria da Ordem do Mérito Manoel Antônio de Moraes Rego. Foi assim quando,
ainda nas fases preparatórias dos festejos comemorativos do centenário da entidade, o
inseriu na lista dos profissionais mais influentes dos últimos cem anos. Foi assim, agora, em
2015, quando o agraciou com o cobiçado Prêmio Pernambuco de Engenharia.
Eudes de Souza Leao Pinto é um engenheiro pernambucano que orgulha a todos os
engenheiros e, sobretudo, orgulha a todos os pernambucanos.
(*) Alexandre Santos é presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco.
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