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terminava com essas reuniões, respondeu que o Dr. DÁCIO é uma pessoa boníssima, e nõo tem energia para o trato de assuntos administrativos que muitas
vezes viu o Dr. DACIO perturbado por causa dessas reuniões, mudando até mesmo de fisionomia, mas que ele era incapaz de chamar a atençao, até mesmo de
um sisQ^les s®rventej por outro lado, todos os professores possuem chave

do

Departamento, podendo la permanecer, mesmo fora do expediente, sem conhecimento do seu Diretor*

Perguntado o que sabia da distribuição de um jornal

denominado "NOVAS EERSIECTIVAS", respondeu que não viu ésse jornal mas que
ouviu falar sobre ele; a depoente lembra-se de ter visto no Departamento um
jornal comunista chamado "0 SElíAKAEIO". Perguntado sobre o que sabia da coleta de fundos feita pelo Dr. LUIZ HIIDEBRANDO PEHEIKA DA SILVA, respondeu
que ouviu falar sobre o assunto, mas que a ela, depoente, não pediram nadaj
a depoente informa que as funcionarias do Dr. LUIZ HIIDEBRANDO e outros que
faziam parte do Grupo, recebiam auxílio financeiro dessas pessoas que os outros funcionários não recebiam?

que os comunistas do Departamento procura-

vam envolver as outras pessoas que nao eram comunlstasj que para a depoente,
o chefe do Grupo era o Dr.LUIZ HILDEBRANDO, que era o mais procurado de todosj
que o Dr.

S^UEL lESSOA

também era muito procurado. Perguntado à que se as

"BANDEIRAS CIENTÍFICAS" tinham fundo comunista, respondeu que não tem certeza,
mas que viu o Prof. I^ESSO^,

dizer a estudantes que vinham de outras partes do

Pais procura-lo, que continuassem firmes com suas idéiasJ que no fim do último ano letivo, os estudantes escreveram em um quadro no Gemio Os waldo Cruz
o seguinte: «0 DR LUIS HILDEBRANDO SÓ DA AULAS DE COMUNISMO". E como

nada

mais disse nem lhe foi perguntado, deu o encarregado do inquérito por findo
o presente depoimento, mandando lavrar o presente termo, q, dogo, digo, que
depois de lido e achado com, digo, confro, digo, achado conforme, assina com
a depoente e comigo, JOSé LUIZ PEREIRA MADURO, 1« tenente, digo, Primeiro
Tenente servindo de escrivão, que o datilografei.
a) ENIO DOS SANTOS PINHEIRO - Ten Cel Eng
Encarregado do I P M
a) ALZIRA PUÍOITI BERTOLâZl
TESTEMUNHA
a) JOSé LUIZ PEREIRA^MADURO - Iß Ten Cav
Escrivão.

