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dos tralDalhos da Cadeira de Parasitologia da recém-inau-

gurada Faculdade de Medicina do Ceará, para cuja cátedra havia sido nomeado Fernando Leite* Em vista de condições que não vem ao ca
30 referir, fui obrigado a pedir demissão da cadeira a que me

ha

via ligado na organização da Faculdade, mas posteriormente vim

a

ser convidado por Fernando Leite para seu Assistente* Demiti-me co
mo Professor e voltei como Assistente* Nos programas humorísticos*
da televisão Itrasileira o "macaco” diziaj "não precisa explicar,eu
sá queria entender"*
Motivado pelas novas relações e o entusiasmo de

Samuel

Pessoa, relações que apesar de recentes já eram Tiiastante amistosas,
dada a afinidade espiritual que nos unia, passou ele a ser o verda
deiro patrono da Cadeira de Parasitologia da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Ceará, devotando a ela um interesse

so

mente solírepu^ado pelo zelo que devotava à sua própria Cátedra*For
necia material para aulas práticas, separatas de trabalhos de

as

suntos parasitológicos e facilitava estágio para os docentes auxiliares de parasitologia do Ceará* Lá estiveram sob sua proteção

e

estímulo Zilmar Fontenele e Carlos Augusto Picanço*
A segunda vez que Samuel Pessoa esteve no Ceará foi

em

1953f quando se iniciavam os trabalhos de pesquisa e profilaxia da
leishmaniose visceral* Por essa ocasião era Diretor da Divisão

de

Organização Sanitária do Departamento Nacional de Saáde, órgão

má

ximo da saáde nacional naquela época, o grande e devotado sanita rista brasileiro Amilcar Barca Pellon, não menos amigo do Ceará *'
que Samuel Pessoa, visto que havia sido o organizador dos serviços
de saáde páblica do Ceará no governo revolucionário de 1930,representado no Estado pelo Major Carneiro de Mendonça*
Pellon incumbiu-se da tarefa de dirigir os trabalhos
profilaxia e pesquisas sobre o calazar e convidou ao mesmo

tempo

o Professor Samuel Pessoa para visitar o foco de Sobral a que
respondia o maior námerp de casos da doença naquela época,

de

cor

quando

o calazar assumia uma condição de endemia exacerbada ou mesmo epidêmica como a propaganda naquele tempo a batizava*
A vinda de Samuel naquela ocasião foi de grande ajuda para a nossa terra posto que, vindo e vendo o foco de Sobral, apadri

