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dara dapola da Baaoilugão ao qua atçõa a dapomta»

Pargimtado sa tara eosl^

alMBto da naa rauaião da alunoa no dia 2 da abril de 196i4 na Paeuldada da
Madielna da Hnlvarsidada da São Paulo da qual tariaa participado oa Prof«
Ulí HmgWUWDO PBRgm PA aiLYA. BRMg PÜLICIP PIiaSMiH PE OdHABQQ.
pondaa

raa-

qua soubaf que sms alunaa não hariaa eoi^araeldo àa aulaa supondo

qua eatiraeaan an grara e qua dapola fôra infonoada da qua hourara una rao.
niao

ruidosa da eatudantas a qual barlan eonparaildo alcnnstos do

DOBS^a

qua nao a>ba infornar o qua» praoiaanttitaf oeorrau nessa asseabléia nem qual
a aua rardadeira finalidade«

Perguntado ae tinha eonhaciiBanto de un nanifea»

to que tarla sido redigido no Departamento da Paraaitologiaf raspondau

qua

souba ha nais ou nanos vm nas atrás, que corria um memorial da Faculdade de
Filosofia da Uniraraidada da sSo Paulo padlndo protação,
eiantlataa,

lib«*dada para oa

maa qua na faouldada da Madielna não riu âssa aeBoriali

qua

souba tambm, qua reeentamants, nm eoiigraaao raallsado m Bibairão Prato,no
qual foi prãao o Prof. tJlTZ HlMRHRiU^ RSRBlRi DA SILVA, foi apraaantado
oa mMorial qua oa joomain pnblioarami áão saba dlsar aa esaa manorial á

o

qua sa aupoa ter aido radlgido ao Dapartaieento da Paraaitologia da Faouldada
da Madielna da tkireraldada da i£o Paulo«

Pergimtado aa tinha ralaçõaa

da

amiaada oom o Prof. UEQBID43 DE MgJii iSAira a «a eetara eai um jantar rsallsado na ehurraaoarla PADLIBO, ã rua Pamplona, m São Paulo no dia 18 de margo
da 1964» raspondau qua sa dara com o Prof« CSAIS e que ecnparaoara ao jantar
aeima eitadoi que não aa

Inabra da no curso dasaa jantar tar surgido qualquer

manlfastasao da fundo ideol^ieo, Inclusira por parta do Prof« DKASB) qua nâ>
Is houve alguns discursos as honenagan ao anlvarsarianta a brinoadairaa sãsf
qua entretanto, soube depois qua o Prof. HEaNS tarie dito nessa oportunidade
qua ficara no Dep&rtaBanto de Paraaitologia da Píiculdadc de Medicina da Oairorsldade de São Paulo pela sua ew| que o Prof. SAKAI IUCMSD4 dlsaa a depo»
ente que se soubeeae que a reunião teria qualquer caracter político, não ta>
ria ido lá|

a depoenta daaaja declarar que, embora tenhc oxrrido tal eonantá»

rio poateriormanta, nao percebera qualquer oerscter político em tal jantar.
Perguntado sa ouvira falar de Xaguma

atiridada polítiea da Dra« M&RIA DEABE.

raspondau qua, atividade polítiea não tinha eoiâieeimento, mas que c Ihra.CEAIB
sempre sa diaia uaa ^intaleetual de esquerda*, zuo eseondando sus ideologia}
a dapoanta, ã propósito daalarat *oomo á cua Mse grtq)o vai ae defend«*
aeuaaçoea que lhe aão feitaa

das

poia suas idéias eram aiqsostas lirramwita na

Faetildade a são oonhaoidaa da todoa*.

Perguntado o qua peneara das "Bandal-

raa eiantlfieas*, raap«iâaa que tivax^ orig«B ao Dapertamanto da Paraaitolo*
giai oonetara o fato da qua essas "6ASQS1BA8* sempre formn ehafladas por al».
mentoa tidos coa» da "KS^UKRDAS* oomo o Prof. EEABK. IBOIg FKLICIQ PIBS3WLB
m. Dr« mb HxyaaRABPo iskeira da silva, prof« BRmr,
digo Perguntado aa tem alguma idéia formada sobre o fato da, asado o Prof«
MICliàBL FVttXB &AB1B0WIT0H

ecaiaiâerado na Pseuldada c<»o "CdfimiSTA*, oca» a.

guir bolsa da aatudos noa latados Imidoa a reeantmMnta já tar lugar assegurado para trabalhar naquela país para onde viajaria, raapondau aua não aaba ax-

