
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE – TEREZA URBAN

Ofício nº 066/CEV                                        Curitiba, 28 de julho de 2014

À magníf ica reitora Prof. Drª Berenice Quinzani  Jordão

A  Comissão  Estadual  da  Verdade  do  Paraná,  inst i tuída  pela  Lei  Estadual  
n°  17362,  com base  na  Lei  Federal  n°  12528  que  inst itu iu  a  Comissão  Nacional 
da  Verdade  e  na  Lei  n°  12257  que  trata  do  acesso  à  informação,  tem  envidado  
esforços  no sent ido  de invest igar  e esclarecer  eventos,  fatos,  localizar  vít imas e 
circunstancias  relat ivas  às  violações  de  direitos  humanos  ocorr idas  durante  o 
Regime Mili tar que vigorou em nosso país por mais de 21 anos e por esta razão,  
vem a Vossa senhoria  solici tar:

• Em relação à ASI-FUEL:

• Quando foi  criada e ext inta.  

• Ato administrat ivo de cr iação e ext inção.

• A quem se reportava dentro  da UEL.

• Onde funcionava.

• Quem comandava  a unidade  e por  quem era escolhido.

• Quem trabalhava  na unidade.

• Local ização dos arquivos  da unidade.

• Cópia  dos  ofícios  REI/FUEL  de  números  01  a  11,  este  últ imo  datado  de 
01/12/77,  que  consta  na  f icha  do  Ascencio.   Bem  como  demais  ofícios 
recebidos/enviados  pela  adminstração  da  UEL  e  Hospital  aos  órgãos  de 
informação/exército/PM/PC/e  outros  do  regime  no  período  de  1970  (ano 
de criação da UEL,  se não estou enganado)  até  5 de outubro  de 1988 .

• Relação  nominal  e  documentação  relacionada,  pastas  funcionais  e 
processos de exoneração/punição dos 5 docentes  do hospital  universitár io  
demit idos  em  1979  e  que  deram  origem  a  uma  greve  que  é  refer ida  na  
f icha do prof .  Ascênsio.  

• Relação  nominal  de  todos  os  demit idos  no  mesmo  processo  do  prof.  
Tsutomu  Higashi  e  documentação  relacionada,  pastas  funcionais  e 
processos de exoneração/punição dos mesmos.  

• Cópias  de  todas  as  edições  do  Jornal  Poeira.  Se  possível  or iginais  para  
documentação.
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Tal  pedido  se  just i f ica  pela  grande  importância  que  as  informações 
cont idas  nestes  documentos  possuem  tanto  para  a  organização  de  nossas 
reuniões  e  oit ivas  em  Londr ina  no  próximo  mês  de  Agosto  quanto  para  a 
confecção dos relatór ios e conclusões desta comissão.

Ao ensejo,  queremos apresentar  nossos protestos de agradecimento  pelo  auxil io  
que  nos  tem  prestado  e  votos  consideração  pela  atenção  dispensada  e  nos 
colocarmos  à  inteira  disposição  para  possíveis  colaborações  ou  esclarecer 
eventuais  dúvidas,  através  dos  estagiár ios:  Leonan  Novaes  e  Fernando 
Tarastchuk  no  telefone  (41)  3263-7300  ou  e-mail  cevpr@seju.pr.gov.br;  sr. 
Norton  Nohama  e-mail  nortonnohama@ufpr.br  no  Telefone  (41)  8884-0252;  e 
Márcio Kiel ler  e-mail:  marciokiel ler@gmail.com,  Telefone:  (41) 9991-4072,  assim 
como com os demais membros desta  CEV-PR.

Atenciosamente, 

  
Pedro Rodolfo Bodê de Moraes

Coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Paraná

Universidade Estadual de Londrina
Gabinete da Reitoria
Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380 | Campus 
Universitário
Cx. Postal 10.011 | CEP 86.057-970 | Londrina - PR
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