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rc.ÍE um?; coiea?Iía rninha cairr iia nin^u» :j iiie. üjuion.Por-uc hf^i ouj c

,ai

rÍEcar-me e ajudar os outros?" **'
SfiTu cornnntarioE .E a estes hor.’fn& tC j,'idos> tíbios jpusilaniines jVai?.ios
a/Pi,'ir>oj' cO /»AA/viy
l ue-j-aÄ-öSi-frrc universidades ficaram entregues.
Anos depois o sen lor i^demar de Barres foi cassado.Esperar—se—isjentao,
c;ue fossem revoj^ados os átos de um corruptojpois corrupta seria a su-'/natu—
3-eza.Infe.LÍsnente,não foi o c.ue se viuíaté o dia de hoje homens de ciência^
Iresilfiros todos,Bons Biasilciros todos,estão Eiilsdos em Kova York,Londres,
i f.ris,Lisboa,Genebra,Caracas, ansiosos pí.ra voltai//;;, cuuiprir/)^ cem a sua obrigação,mas sabendo f-ue do lado ue cá nenhuma porta se vai alrir.otra tao i ra—
{:il este país, tão aba laveis £.s suas estruturas, ■ ue devemos temer que ^0,100,
200 íi^atos pingados venliam a po-las abaixo?
C-vUando levaram Samuel ao Cemiterio da Consolação,muitos de seus aini^
gos nao puderam estar presentes.
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Vem de longe a^^^ama de hospitalidadeacrec.ito que Florianopolis a
mereça.não é desesperar cue aqui na sala haja homens respeitáveis,compenetrados,lapis em punSorã"'o‘bs^ivrr.I.ú^

se houver, se por acaso houver, sei que es-

t^V^íA meditar nos objetivos secretos deste modesto orador.Estará o mesmo querendo subverter a flôr da Juventude,induzir-lhes idéias alienigenaSj^por acaso,ofensivas á familia orasileira,eue isto seria ura ul ^^raJ c——ci'uo

■

r.:o:r-.scciaxpxrayr.pxKnclar c lugar do estudante é. nr. escola, e a f.nçao da escola ê ensinar.
Estou de yleno acordo.E >-or isso para cá vim, contai-lhes toda a verdade sobre o velho Samuel.a. verdade nos tornará fortes,é frase de aigum velho
hino.
Os últimos anos, eles não lhe foram leves.llao era só a ausência dos amigos,ou a saúde que se ahalara-até os trabalhos cientificos lhe eram dificultados.oubitamente lhe. retiraram todo o apoio.3im~pcis continuava com suas pesquisas.Como Jurara Jamais pSr os yés na Faculdade de P.edicina,depois do que
lhe sucedera em lo64,i>&ä£^i^=« r.,.ra velho laboratorio do Instituto Butantan,
onde,ccm os prpprios recursos,e com sacrificios mil,poz-se a estudar alguns
vinham
oarasitos aas cobras bra.sileii’as.i'ltl as gaiolas para abriga Ias,
do proprio bolso cs recursos.L smo assim,publicou div.rsos trabalhos nestes
últimos anos.
De vez em quandorotina era intexrompic.a ^'Oi u-.i desses r-ios con
vites que

eqt,/ f.qtr.Aa,c.i.= , em 1975,-f euteu-ee de -ar-eao,

para deaempenliar o papel de patrar.o do Congresso Ba Sociedade õresileir* oe
Kedicina Tropical-como era natural, le\ ou oovj.no. consigo.
Durante a sua ausãncia vasculharam a sua casa,e,ao voltar,poucos dias
mais taide,ficou 24 horas preso.
De fáto,esses últimos anos não lhe foram leves,mas continuou a sorrir.
Fizemos tudo para animar esse sorriso,ncs,os arãgos Que ainaa 1...
por perto, uande um de nós voltava a b.Paulo,a primeo.rc- cciso

o-tio

lhe diziam era "Vá lá,ver o professor.Lie gostaria de vcr-te,vá lá faser-lhe
uma visita."
E lá iamos, prestar-lhe nosso respt ito . ... .
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l^s.pondo-.e u peneererur eolno vioilus r.nl.enle ...o

