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Aos iriJit« 0 Bove dla« do mSa d« julhe do cbo de nll novecentos e sessenta a quatro, nesta cidade de São Paxao, na Faculdade de MaÜcina da Iblversidade de sSo Paulo, onde se acdiava o Tmente Coronel BF2D DOS ailITOS PIKISIBO,
encarregado desta inquérito, eoaigo o Prinsiro Tenente JOfflí UJI2 PSilIRA M4DUSO, servindo de eserlrâo, ooe^>areceu aí a testemunha abaixo noneada, qcM
foi inquirida sobre as atividades IDB&SRSITAB

na FACDLDiü^ m HEDIGIFA

UlIVEaSlDAZS SE sXo PàULO, deelaznndo c seguintet

Dá
*
2SAESL LOSHDES CAI4áSQ0,39

anoa, natural de São Paulo, filha de ASTORIO I;DCI0 DE CAMÂRQO e D. CIUB3T1HA
DE CAMARGO, aoltelra, e funcionaria Publica na Faculdade de Ifedioina da Saiversldade de São Paulo, auxiliar de Adodaistrasãol trabalha no D^rtamento
Se RuTtf itologia da Faeuld«le de Medicina da Dnlveraldade da Gao Paialof

de-

elarou que o pei e funeionerio publico aposentado e atualmente trabalhando na
lebor Terépica, e que tem um ítmo ohemado OHISTSS lifClD DE CAMARGO, oesedo,
o qual ha tres anoa não tem notícias*

Perguntado o qua tinha a diser aôlnre

etlvidadea Subvisraivas sa Faculdade de Medicina da Qaiversidade dc São Paulo,
ireapondeu que s^re atividades aubvarsivaa meamo nãotna conhecimento mas que
cxlete tBB grupo na Faculdade que antea da Revolução nunca aaeondeu suas idélaaf que esse grupo tinha eontaoto frequnatea noa eorredorea e que

meoo

depois do movlmanto elas falavam-ae nos corredoraa provavelmente oob medo de
que alguém ouvleeen o que eles falavam; qua desae grupo fazi«B parte o Dr*
LHE Wímmo PSRSIRA DA SILVA. ERREr FELICIO RLESSmH DE CAMABQQ* THOMAZ
mçf t PTf mçmL.£3ms RAmmim.

miA mm. Dr* .iim a pereira da

SaVA* Pr. JHL.gHW)LE3* Frof. PBDBQ HERSIQUE SALDAKHA. sendo que o Pr.THgKAZ
MftAÉI,_e_Dr* JUUQ PPPLES e Dr. FEDRQ HEBHIQüE SaLDAHHA viu poucas véses neesaa reuniões pelos corredores; que depois da Revolução houve mea divisão nítida doa doie

grupos existentes na Faculdade; o grupo da esquerda e o grupo

a favor da Bervolução; a depoente cita a proposito o s^;uinte fator i que apeaer de saber que o Prof. LUIZ HIl£^B>UKDO PEREIRA DA SILYA
nunca esconder es euas idéias, que «re
inclusive dos filhoe|

era eoeamiate e

inaito amigt dêle e de sua família,

que depois d» Revolução a sua esposa deixou de ouaipri-

mentar a dapoantc; que os outros componentes do grupo evitam eonverear mtre
si e v«m me pessoa estranha aproximar-se, calam^ee; a depoente acha que esse
gnqK> era da esquorda porque assim E era tipdo na Famildade e mesmo não escondiam suas idéias.
PERSPECTIVAS*,

Perguntado se sabia alguma coisa sobre o jornal **ROVAS

respondeu que nunca viu e nunca ouviu a resoeito* Perguntado

se sabia de alguma coisa sobre a coleta de recursos na Facnildade para atender
as

famílias de oosBinlstas preso«, roepondeu que nade sabia| declarou

que, por ser oonheoida oom *ROr(^XAMERTB AKTICQMHRXSTA* na Faculdada,

saia
aa

pessoas do Grtqxj de eequerda procioravasr nada oesnentar sobre assuntos dessa s^
turesa

em sue presença,

manteado-a sempre afastada dos aconteoimentoe, am>

bora a depoente fisesaa idéia do que se passava; que antes da Revolução, o
grupo considerado do esquarda na Faeuldade, parecia eufórico, provavelmente
virtude doe rumos qua estavam tosuuido os aecmteoimaatos políticos do psís|

