SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITO S HUMANOS
COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE – TEREZA URBAN

Ofício nº 066/CEV

Curitiba, 28 de julho de 2014

À magnífica reitora Prof. Drª Berenice Quinzani Jordão
A Comissão Est adual da Ver dade do Paraná, instituída pela Lei Estadual
n° 17362, com base na Lei Federal n° 12528 que instituiu a Comissão Nacional
da Verdade e na Lei n° 12257 que trat a do acesso à inf orm ação, tem envidado
esf orços no sentido de investigar e esclarecer event os, f at os, localizar vítimas e
circunst ancias relativas às violações de direit os hum anos ocorridas durant e o
Regim e Militar que vigor ou em nosso país por mais de 21 anos e por est a razão,
vem a Vossa senhoria solicitar:
•

Em relação à ASI-FUEL:

•

Q uando f oi criada e extinta.

•

At o administrativo de criação e extinção.

•

A quem se report ava dentro da UEL.

•

O nde f uncionava.

•

Q uem comandava a unidade e por quem er a escolhido.

•

Q uem trabalhava na unidade.

•

Localização dos arquivos da unidade.

•

Cópia dos ofícios REI/FUEL de númer os 01 a 11, este últim o dat ado de
01/ 12/ 77, que const a na ficha do Ascencio. Bem com o dem ais ofícios
recebidos/ enviados pela adminstração da UEL e Hospital aos ór gãos de
inf ormação/ exércit o/ PM/PC/ e outr os do regim e no período de 1970 (ano
de criação da UEL, se não estou enganado) até 5 de outubro de 1988 .

•

Relação nominal e document ação relacionada, pastas f uncionais e
pr ocessos de exoneração/ punição dos 5 docent es do hospit al univer sitário
demitidos em 1979 e que der am origem a um a greve que é ref erida na
f icha do prof . Ascênsio.

•

Relação nominal de todos os demitidos no mesmo processo do pr of.
Tsutom u Higashi e document ação relacionada, pastas f uncionais e
pr ocessos de exoneração/ punição dos mesmos.

•

Cópias de todas as edições do Jornal Poeir a. Se possível originais para
docum ent ação.
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Tal pedido se justifica pela grande importância que as inf ormações
cont idas nestes document os possuem t anto par a a organização de nossas
reuniões e oitivas em Londr ina no pr óximo mês de Agost o quant o para a
conf ecção dos relat órios e conclusões dest a comissão.
Ao ensejo, quer emos apresent ar nossos protest os de agr adeciment o pelo auxilio
que nos tem prestado e votos consideração pela atenção dispensada e nos
colocarm os à inteira disposição par a possíveis colabor ações ou esclarecer
event uais dúvidas, através dos estagiários: Leonan Novaes e Fernando
Tar astchuk no telef one (41) 3263- 7300 ou e- mail cevpr@seju. pr. gov. br; sr.
Nort on Nohama e- mail nortonnoham a@ uf pr . br no Telef on e (41) 8884- 0252; e
Márcio Kieller e-mail: marciokieller@ gm ail.com, Telef on e: (41) 9991- 4072, assim
com o com os demais memb ros desta CEV- PR.

Atenciosamente,

Pedro Rodolfo Bodê de Moraes
Coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Paraná
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