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oe eetue é traneorijäo de ee. trecho da paleetra Proferi-

am pelo rrofoBoor «IlCAl

MASTIM, eohro Epldeoioloeia da Boença de Cha-

gclS.

"ÍAIU^L PESÔA - 0 PATHIOTA ^OE ATÉ 0 PIM LÜTOU ISÍSfSi|”p\«i, MELHORIA
LAO COMIçOEO PE VILA PC POTO BSAon^iRo E PELO RKIL PROORESSO LE HOOOA TERlh,..

Jj^K^IMEgTO, E HOMEILIGEM A S/JlUEL PE3S0A
Antee de inicier a minha conversa schre Epidemiolosi.v da Doença de'
Chasae, devo agradecer ac D.A.L.M. c convite çue me foi feito para partioioar.
deste curso. Comeveu-oe Profundamente o fato de voces se terem lemhrado de um'
velho professor, a tanto tempo posto no desvio. Isto ê tom, por<,ue fas-me sentir^que ainda, estou vivo...
VocSs foram extremamantc felises em associar o nome de Samuel Pessoa
a este curso, Juntamente com o grande Carlos Chagas, pois Pessoa, foi uma das.
figuras tutelares da modioina brasileira, Poi elo um desses raros sores, som .
,

Bo./ard, qac sob qurJquer o.néjulo quo seja oz^minado mos

tra suas imensas e extraordinárias gualidados. Mas é exatamente a, riçuesa som'
par de sua Personalidade gue toma pratioemontc impossível o seu estudo e o

'

sou ologio dentro de limita.ções restritas de tempo o espaço.
Suai do suas varias facetas melhor o oaractorisa? 0 poíaraisador, guc
nos legou tão nu,,.erosos trabalhes de alte slgnlficadoC 0 professor guo criou a
melhor escol a Para.sitolégiea. da fnórica Latina, hoje infellsmente dispersa, pe
lo odio, pola inveja,, pda Intolormcia? 0 sanitarista,

lermanontcmontc preocl

intoansilSeieíS’’'""““
°
«« até o fim lu-.
°niírt*S94t4t*»*«wc*, pola omlhorla das oondições de vida do povo brasileiro '
e pelo roai P-grosso dc nossa torra? Ou simplesmente o homem? 0 homom simplcl,
profundamonto hom, inoorrigivolmonte otimista, Invarlat^aonte alogro/ osplôndxdo '»causor", quo a todos onaaaíaTa?
Mm oxu.reitcr da mo,também parasitologista, Aisse uma ves gue todos
os parasitiloglstas brasileiros são filhos ou netos de Samuel PessÓa' Eu/ cmho
^ ,

nha sido àirotamonto sou aluno, oonsidoram-mo seu dosoondento do la.

goraçao. Jionhum outro parasitologista mineiro foi tão chogado a pessoa como

-

ou, pois a olc mç. ligavam profundas afinidades, como faço guestão do preolamon
E som duvida esses sentimentos oram recíprocos, como mostra o convite guc mo ■
fes para ser sou colaborador nas rooontos odiçõos da 'Tarasltologia nídioa",

ras, D. Jovíía^PcLsa “o-s^rulh^'^“
oompanholr» do todas as boas c más hoBibiia, ou agr“ad: o :’v ; s ' h
- nulhcres-fortos da •
5T
io- a Liu..iona.sjom pro atada ao grande r. estro.

