í?- ^

#

-3’quando de uma vez, digo, visita à Venezuela teve oportunidade de verificar que o

de-

poente tinibrou em desempenhar suas atividades de docência e investigações exclusivanierrtej ademais a Erabaixada do

Brasil na Venezuela, por meio ds Ofício enviado

atra-

vés do Mnistério de Relações Ejcteriores à Universidade de São Paulo, julgou de valor
as atividades culturais desempenhadas pelo depoente naquele país, o que prova ter sido o seu ten^ usado integralraente era atividades culturais»

Perguntado sobre seu fi-

lho, declarou que tem um filho médico de nome ANTONIO DÍGIO EEIANGO DO AMARAL FILHO,
recentemente formado e que, quando estudante, envolveu-se em atividades extremistas,
exataraente no período em que o depoente se encontrava na Venezuela, mas que seu filho
se desiludiu e, há mais de um ano abandonou tais atividades.
esposa»

Respondeu que e casado com a Professora Dna» Carmem

Perguntado sobre sua
do Amaral que

não exerce a profissão de professora e que não professa a ideologia comunista e
no período era que o depoente esteve na Venezuela sua esposa o acompanhou»
qual o partido político de sua preferência.

que

Perguntado

Respondeu qjie é apartidario e que e vis-

ceralraente democrata e que julga que somente dentro da democracia brasileira e
podemos resolver todos os problemas que nosso país enfrenta»
ência de atividades subversivas no GRÊMIO OSWALDO CRUZ»

qus

Perguntado se 'tàriia ci-

Respondeu que não conhecia

nenhum dado concreto mas que ouviu falar que os jovens que pertenciam a âsse

Grêmio

eram i»litizados»

”NOVAS

PERSPECTIVAS”

Perguntado se tinha conhecimento de um jornal denominado

de cuja direção participava seu assistente

Erney Plesman de Carvalho^

Declarou que nunca o viu nem tinha conhecimento de sua existência»

Perguntado sobre

as "BANDEIRAS dENTÍFIGAS"»
Respondeu que essas Bandeiras foram iniciadas no seu
Departamento, organizadas pelos alunos sob a supeivisão do Catedratico e com a colaboração direta de alguns de seus auxiliares os quais saiam com os alunos durante as
excursões; que os recursos financeiros eram cbtidos pelos proprios alunos na industria farmacêutica, não sabendo informar se alguma entidade comunista proporcionava
tarhém recurso para essas bandeiras;

que tais bandeiras eram organizadas com a fina-

lidade de proporcionar aos alunos, no período de farias escolares, viagens aereas do
território nswíional onde há endemias para estudos de campo sobre
RIAS"»

"ENDEMIAS PARASITA-

Informa ainda que dessas bandeiras tomaram parte os seus assistentes Professor

Leonidas Deane,

Dra. tfaria Deane,

Ern^ Plessman de Carvalho
vereiro de 1964;

Prof» Luiz Hildebrando Pereira da Silva,

Prof»

e que a última bandeira foi realizada entre janeiro e fe-

não sabe informar se tais bandeiras eram utilizadas com fins políti-

cos pelos seus assistentes comunistas e que do ponto de vista científico, as bandeiras
têm tido ótimos resultados»

E, como nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu o

encarregado do inquérito por findo o presente termo, mandado lavrar este auto

que,

depois de lido e achado conforme, assina com o indiciado e comigo JOSÉ LUIZ PEREIRA
MADURO, I0 Tenente servindo de escrivão que o datilografei.»»

»».....*

a) Antonio Dacio Franco Amaral

a) Enio Santos Pinheiro
ENIO DOS SANTOS PINHEIRO - Ten. Cel
ENCARREGADO DO INJUERITO

ANTONIO DACIO FRANCO DO AMARAL

a) José Luiz Pereira Ifeduro
JOSÉ LUIZ PEREIRA MADURO
ESCRIVÃO

INDICIADO

