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Aos seis dias do mes de agosto do ano de mil novecentos e sessenta e quatro,
nesta cidade de São Paulo (Capital), na Faculdade de Medicina da Universidade de
são Paulo, presente o TENENTE-CORONEL DÁ ARMA DE ENGENHARIA, ENIO DOS SANTOS PINHEIRO, encarregado do inquérito, comigo JOSÉ LUIZ PEREIRA MADURO 1« Tenente

da

Arma de Cavalaria, servindo de escrivão, compareceu a testemunha abaixo nomeada
e que depois do compromisso de dizer a verdade, respondeu da maneira que se

se-

gue as perguntas que lhe foram feitas pelo encarregado do inquérito; Psrguntado
^ual o seu nome, idade, nat\u*alidade, filiaçao, estado civil, profissão, residén
cia, respondeu que se chamava 05NY YABUTA, com 25 anos, nascida em Presidente Pru
dente (Est, Sao Paulo), filha de Antonio Yabuta e Marina Yabuta, solteira, fun cionaria publica, professora primária do Município de São Paulo, residente a rua
Sao Pedro n® 7, Pirituba (Sao Paulo - Capital), Perguntado o que sabia sobre atj[
vidades subversivas na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

res-

pondeu que quaudo entrou para o Departamento disseram que o Departamento era cheio
de "VERMELHOS"y que,

entretanto, nunca ouviu conversa de caráter subversivoj que

antes da Revolução o grupo que la trabalha e que e tido ccmo comunista estava mu^
to alegre e euforico; satisfeitos com o rumo que os acontecimentos polítivos estavam tomandoj que viu na sala do Dr, Deane, muitos encontros entre as pessoas
mm
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que sao consideradas comunistasj que, entretanto, nao sabia o que conversavam^que
sobre essas pessoas se incluiam o Dr, Luiz Hildebrando, o Dr. Emey Felicio
Plessman de Camargo, o Dr. Luiz Rey, Dr, Rabinovitch, Dra. Maria Deane, enfim, o
grupo que sempre andava junto. Perguntado o que sabia sobre o Incidente provodado pela Dra. MARIA DEANE no dia seguinte a revolução, sobre um rádio que os fuiv.
cionarios estavam ouvindo no Instituto de Medicina Tropical, respondeu que ouviu
quando a Dra. Maria Deane falou com o Sr.Dr, Leonidas Deane sobre o incidente

e

que estava muito exaltada; elmbra-se que o Dr, Deane disse à Dra, Maria Deane que
ela estava errada e que não tinha direito de fazer aquilo, pois que cada um tinha
direito de pensar como quizesse.

Perguntado se sabia que o doutor Luiz Hildebran-

do coletava fundos na Faculdade de Medicina da Universidade de Sie Paulo para auxilio das vitimas da Revolução, respondeu que soube pela Dra.ELFRIDE KIRCHNER;esta lhe contou que o Dr. Luiz Hildebrando lhe havia pedido uma percentagem de seus
vencimentos e também que alugasse um apartamento para que éle (Hildebrando) pude^
se se esconder; que isto sendo feito por ela, ninguém desconfiaria; que a

Dra,

Elfride se recusou mas que o Dr. Luiz Hildebrando lhe disse que pensasse sobre o
assunto; que assistiu quando a Dra. Elfride voltou para dar a resposta ao Dr.Luiz
Hildebrando? que este não se encontrando mais no Departamento de Parasitologia,a
Dra. Elfride dirigiu-se ao Dr. Erney Felicio Plessman de Camargo, que ouviu quando a Dra, Elfride disse ao Dr, Erney que absolutamente nao concordava com a pro A
posta e que ele transmitisse a resposta ao Dr, Luiz Hildebrando? que em seguida a
depoente saiu com a Dra. Elfride e com ela foi a um super-mercado a fira de

fazer

algumas compras; que no percurso a dra, Elfride lhe contara tudo que acontecera;
que, inclusive, o Dr. Luiz Hildebrando havia mostrado a Dra, »Elfride, grande quan
tidade de dinheiro, ja arrecadado. Perguntado se achava a Dra, Elfride uma pessoa

