Em memória a Hermano José Honório de Melo

Conheci Hermano na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, durante o período em que ali eu estudava, porém ele se formou dois anos antes,
em 1970, e eu somente em 1972. Hermano era um amigo, estudioso e muito
carismático.
Anos depois, pelos idos de 1980, já sendo eu Professora de Parasitologia Veterinária na
FCAV-UNESP, comecei a participar das reuniões científicas do Colégio Brasileiro de
Parasitologia Veterinária. Era uma época aura da Helmintologia Veterinária, cerca de 70
% das pesquisas eram nesta área, e ali estava o pesquisador Hermano. Assim,
reencontrei Hermano e conversamos muito sobre pesquisa e outros temas da vida.
Interessante notar que a pesquisa em Protozoologia desenvolveu-se muito e, nestes
últimos anos, a maioria dos resumos apresentados em nossos congressos privilegia esta
área. Entretanto, em 2008 Hermano havia se aposentado da Embrapa Campo Grande
(CNPCG) e aos poucos retirou-se da Parasitologia Veterinária, tornando-se um
jornalista. Foi presidente do CRMV-MS e recebeu homenagem da entidade por ocasião
de sua passagem.
Habilitou-se como jornalista cursando a Faculdade de Comunicação Social, após sua
aposentadoria.
Em 2012, Hermano foi empossado na Academia Sul-mato-grossensse de Letras. Apesar
do distanciamento, Hermano sempre será lembrado com afeto e devemos render
homenagem a ele como a outros parasitologistas: Alfeu Antonio Hausen Beck, 1o
presidente do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em 1979; Hermano José
Honório de Melo, Vice-Presidente; Haroldo Sampaio Ribeiro, Secretário; Ivo Bianchin,
Tesoureiro. Por esta lembrança, segue para todos os associados a 1ª ata histórica de

fundação do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, por ocasião do “1º
Seminário Nacional sobre Parasitoses dos Animais”. Isto é história e após 42 anos de
fundação do CBPV, o nosso muito obrigado a todos que participaram da criação do
CBPV.
Ao dileto amigo Hermano José Honório de Melo, nossas eternas saudades.
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