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N

o próximo mês de outubro, o Jornal Mente Corpo
estará cumprindo seus dois lustros de existência. Na proporção em que essa data se aproxima as
dificuldades para a confecção do editorial, aumentam
expressivamente.
Em nosso caso específico, explicam-se tais óbices,
que predominam e atuam sob vários ângulos, entre
eles, acentua-se o seu crescimento inesperado e de
certa forma surpresiva, e ainda a insuficiência da nossa equipe, no concernente ao acúmulo das demandas
suscitadas, de outras regiões nacionais e estrangeiras.
Valemo-nos deste editorial para confessar e ao
mesmo tempo escusarmo-nos por falhas e alguns
equívocos, que por ventura, foram registrados.
Em que pese, tais fatos e ocorrências, o Mente Corpo, em outubro festejará dez anos. A data, por si só,
consubstancialmente renhida vitória, levando em
conta a realidade subjacente ou manifesta, de várias
e intermitentes crises financeiras que assolam o país.
A sua continuidade, a sua reconhecida persistência
no combate à corrupção a desonestidade, aos desvios
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de verbas e dotações destinadas à saúde, e outras incursões no amplo setor da máfia nacional, o apoio
recebido transformou-se em sustentáculo e estímulo
para o prosseguimento da campanha.
Sentimo-nos recompensados, e estimulados pelas
inúmeras manifestações de apoio e solidariedade.
O certo é que o nosso país, que para gaudio nosso, acaba de sair de um estado desumano em que a
tortura e menosprezo pela vida humana, marcaram
época para outra que valoriza e preserva a vida e a
dignidade, embora as ocorrências atuais da ação política, esteja de braços dados com a corrupção, emite
mensagens de esperança de um futuro diferente.
Talvez as próximas gerações, não mais invocarão
Camões, o poeta genial e ao mesmo tempo agoureiro:
JGM

“... A pátria, não, que esta metida
No gosto da cobiça e na rudeza
De uma austera, apagada e vil tristeza”.

José Jesus Camargo
A escolha do nome da “personalidade do mês” recaiu sobre o médico
cirurgião torácico, José J. Camargo.
Não temos nenhum impedimento,
nenhuma conjectura em afirmar
categoricamente que José Jesus
Camargo integra magistralmente a
galeria dos grandes exemplares humanos do seu tempo.
Para escrever a sua biografia, um
ente como ele, seria mais adequado.
Neste contexto, Autero de Quental
sentenciou: “Traduz-se, realmente
um poeta?” E respondeu, usando
palavras de Vitor Hugo: “Para traduzir Homero, é preciso pelo menos, um outro Homero”. Como seria indispensável, um
outro José Camargo para traduzi-lo e biografá-lo.
Nos verdores da existência, José Camargo jamais
desvirtuou a sua vocação. Aquela voz interna, que
não pertence a todos e que nem todos escutam, ele
ouviu e, como um afinador de bom ouvido, aperfei-

çoou seu ritmo e consagrou sua
melodia.
Harmonia que imprimiu à sua
vida de lutas, contendas e triunfos, transformou-a num hino de
louvor ao mérito, ao amor, à medicina, ao respeito à ciência, ao
escrúpulo na observância ética, à
persistência no trabalho continuo
sem desanimar, nem esmorecer.
A sua extraordinária trajetória
registra uma “performance” que
nos fala de uma tenacidade, pertinaz, quase obstinada e obsessiva.
Essa obsessão, que instrumentalizada, torna-se exemplo e se transforma em conquistas superiores.
A existência de seres como ele, metamorfoseiamse em exemplo e modelo às atuais e futuras gerações.
Persistem como esses relatos de gesta, que imprimem na memória da história um outro sentido da
vida. JGM
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