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2.
SOA (sim,

é dele,

0 Professor Doutor SAJ.TUEL BARNSLEY PF.3-

desgraçadaraente,

que se ti'ata)

participava ,

na semana que findou,

do XI. Congresso da Sociedade Brasileira'

de Medicina Tropical,

que se realizou no Rio de Janeiro de

a 28 de fevereiro,

próximos passados. ÍTao

23

era mero expectador:

era o Patrono do conclave científico.(Para espancar prontaraen__
te qualquer suspicácia a respeito deste Congresso
te país,

(afinal, ne^

a reunião de mais de tres cidadãos é sempre suspeita),

insta evidenciar que do certame faziam parte,sonagens do nosso mundo oficial,

entre outros per-

o Ministro da Saúde, Br,

Pau-

lo de Almeida Machado e o impoluto governador do antigo Estado
da Guanabara,

Br,

Ghagas Freitas.)

Lá estavam congregados,

batendo matérias pertinentes à doença de Chagas,

a tétano,

dehe-

patite, malária,

esquistossomose, leishmaniose, meningite, ent
teroviroses e outras doenças que vitimam nosso povo mais do
'
que guerras,
A todos,

os mais reputados nomes da Medicina brasileira

como mestre inconteste,

ceirava o velho Professor.
Mário ^Bar-rete)

"priraus inter pares",

Entrementes,

sobi-an-

aqui na Faulicéia,

que

já cognominou apropriadamente de desvairada,

a

casa da Rua João Arruda, n^ 149, no bairro das Perdizes,
cercada,
ca,

cra

'

invadida e vasculhada por agentes da repressão políti

Procuravam eles pelo Br,

Samuel Pessoa,

que naquele ende-

reço vive o resto de seus dias. Bebalde ás zelosas e frágeis

'

empregadas tentaram opor- lhes resistência à invasão do domic^
lio.

Com voz cavernosa e gestos de punhais,

penetraram na resj^

dência. Nada encontrando que incriminasse ao mestre,
se, mas permeneceram à porta da casa,
Chevrolet,

C-14.
,

tes,

dentro

Becorrido algum tempo,

filho do dr,

SamUel Pessoa.

âí"uma viatura

'

chega ao local o C.'J .
Apresenta- se ao agen

que lhe indagam sobre o destino do pai,

de que ele se encontrava no Rio de Janeiro,
o.

retiraram

sendo informados'
participando, do a-

