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4.4.
Dr, Samuel Pessoa

Reunimo-nos hoje, aqui, seus amigos e companheiros do Comitê
Democrático e Popular de Santa Cecília e Vila Buarque, para, nvuna singela homenagem, dizer-lhe d a nossa alegria e satisfação, por contá-lo
conosco como tim dos mais dedicados e leais companheiros, lutador incansável da boa e dignificante causa do povo,
A homenagem que hoje lhe estamos prestando, Dr, Pessoa, tem para
nós uma significação especial,

Rão homenageamos apenas o cientista, 0

hoaem de laboratório que, nas suas pesquisas, busca a forr» de melhorar
*
%
a saudo e aumentar a vitalidade e a capacidade do povo, Kem somente 0
professor, dedicado ao seu mister, altamente conçenetrado da responsabilidade que lhe cabe na gonr»ção dos módicos e pesquisadores de amanhã,
Ilão nos passa despercebida, ó certo, a importância que,para uma
nação, têm os homens de ciência e os professores, ambos trabalhadores
a serviço da humanidade,

AÍ está o exemplo de paises que, como a União

Soviética, tornaram-se grandes abrindo esoojas e estimulando o trabalho
científico,
Rooonheoendo,pois, o papel preponderante da pesquisa e da difusão da cultura - poderosos inçulsionadores de povos no caminho do progFes^^
so - afirmamos, no entamto, sem receio de errar, que a ciência não encontra a sua finalidade em si mesma e que, ensinar, não

é apenas transmi-

tir conhecimentos mas também e principalmente, mostrar a melhor fonna, a
maneira mais justa de aplicar êsses conhecimentos ,
Homem de ciência e professor dedicadíssimo, não limitou o Senhor, Dr, Pessoa, as suas atividades, ao círculo restrito da escola e
do laboratório,
E é aqui então que surgem as suas qualidades insuperáveis de
solidariedade humana e de companheirismo, de consciência dos deveres e
senso de justiça, qualidades que, existindo niun homem, seja êle sábio
ou simples trabalhador, dignificam e exaltam o gênero humano,
IJestes últimos meses de reconstrução política em nossa terra,
foi o Senhor, Dr, Pessoa, batalhador incansável, lutando ao lado do povo pela conquista e consolidação dos seus direitos.
Ao seu elevado sentimento de humanidade, ao seu desejo de melhorar o padrão de vida das nossas massas trabalhadoras, não bastaram as

