"t.i

»do nt TgsmmBta

Ttew »

Ao8 d«B«ea6t« dlaa do Ma da Julho do ano da «11 noTaoantoa a aaaaauta
a quatrOf naata oldada da são Paulo» aa faouldada da Madicdna da ^iToraidada da São Paulo» onda aa aehara o Tanaata Coronal miO DOS SUSTOS PIIHEIBO»
anearragado dâata Inquárlto» eoalgo o I^lMiro Tana&ta 303Í WTZ ISBBIRA HA.
DUBO» aarrludo da aaorlvão» eooqjaraeau aí a taatannnha abai» aaataada» qua
foi iaquarida aSbra aa ativüadaa SÜBVERSIVA3 aa FACUIDASB DB MEDICIHA
UNIVERSIDAQB DB sio PIDLO» daolaraado o aaguiatat

DA

ElPRIPg mcmneH- 35 aaoa»

natural da CMplaaa» filha da KàRL mCRHER a D. CURA KlRCffliBR» o

prinairo

Ja falaeidoi aoltaira» á Xziatrutora Rafarâneia 62 ao DapartaMnto da Mlorobijn
logia da Ibouldada da Nadieina da Bhiveraidada da 8io Paulo» raaidmta a rua
Sorocaba U9| daelaroa qua duraata o paríodo da uniyaraitária trabalhou»oo«o
Bocratária a aau últl»o «aprâgo qua durou aate anos, foi eoao aeoretária da
Diretoria da Ctanpanhia Antártiea Paulista* Dapoia do eoBq>ros£Í8So da diiw a
Tardada» foi pcorguatada o qua aabia sât>ra SUBVKBSSo na faouldada da MadidLna
da üaiTaraidada da São Paulo» respondeu qua ao entrar para a Faouldada
Madieina»

de

an Tirtuda da dificuldades da eoloeasão an earraira uaiTarsitaria»

trabalhou siaia de um ano a aeio no Departamento da Ibrasitologia» aen remunaração»

eom o obJatiTo da aprender aa teenioas da peaqtiisas e qua» posterior.

Mnta foi para o Instituto da Madieina Tropical}

qua nêssa paríodo em

que

trabalhou no Daparta monto da Paras itologia tara oportunidade de trocar idáias
cean varias pessoas qua la trabalhavam a qua aabia quais aa idéias qua

cada

um professava» pois aa falava abartamauta» ninguoi proouraxado aaoondar o aau
pansamanto} que aabia qua aodüitiam paasoaa oon idéias da aaquarda mas
nunca viu nanhum fato de aubvaraão pola não participou da reuniões} de

qua
ooa>

ereto» con a dapoanta» aeonteeeu apenas o seguinte} ã 14 de maio da 1964»
Trot, UnZ HTTJIBBSAHDO PEREIRA DA SILVA

o

de quan gosta muito aliéa por ter al

do muito bondoso con ela» pediu.lha uu contribuição de 5* de aeua vaneimaiu
too a partir de presente data para atender as funílias da eoamnio» digo oon]|
nistas presos apw a Ravblução» ou ao partido oonunista} perguntou-lha ainda
se podaria

alojar m sua rasidênoia alguma paesoa das qua Mtavam sendo pr^

ouradas pala polícia ou qua havia suspeita sobra elas» - disse qua éla próprio estava "escondendo dois"

a ainda» ara ultima hipótese se podaria empres-

tar o seu ame para qua» cm éla» fossa alugado um apartamento cm o mmmo
fim}

qua nessa oportunidade o Prof. LUIZ HIDEBaAHDO PERBIKA DA SILVA

lha

mostrou uraa grande quantidade da dinheiro que Ja havia edetado} qua não sabe
avaliar a quantia mas larabra-se de ter visto em suas mãos um grande pacote de
cédulas de cinco mil orumairos}
TI1T2 HIDEBRARDO ISRBIRA DA SILVA,

que a dapoente recusou a proposta mas o Prof*
não quis aceitar a raousa» insistiu ara tom

de brincadeira cm a dapoanta dismdo-lha que pensasse bam sobra o assunto a
qua depois lhe desse uma resposta definitiva}

qua a dapoanta ratirou-sa pa-

ra o Instituto da Medicina Tropioa^ a» refletindo bam» resdvau voltar

«o

mesmo dia ã Faouldada da Madieina da {falversidade da S&o Paulo para reiterar
ao

FTof* IITTZ htt^bRARDO ISREIRA DA SILVA, a sua recusa» para que o mesmo

