
Lucimar de Sousa 
Marques, 44 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Perpétuo 
Socorro (Campo Largo).
Samuel da Silva 
de Godói, 38 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Olivino Manoel Thomas, 
75 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Central de Araucária.
Dulce Glória dos Santos, 
66 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
Augusto Guilherme 
Demorath, 77 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Senhor 
do Bonfim (São José dos 
Pinhais).
Érica Okamura Shoji, 59 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Jardim da 
Paz.
Rosa First Zicka, 87 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério São Miguel 
(Araucária).
Francisco Domingos 
Maciel, 92 anos, 
sepultamento hoje, na 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Ingelore Kvachinski, 71 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Isaltino Ferreira da Luz, 
71 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Colônia Faria (Colombo).
Aracy Therezinha 
Claudino Abicalaf, 85 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 
de Umbará.
Mário Antônio Elias, 
58 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial São Marcos.
Maria Aparecida 
Peixer Ramos, 60 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vertical.
Augusta Miranda 
Reichel, 78 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Perpétuo 
Socorro (Campo Largo).
Irene Maestreli,  
88 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Ledir Aparecido da Silva, 
57 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (São José dos 
Pinhais).
Rosemary Vaz Schmuck, 
65 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Denilson Martins 
Ferreira, 24 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Geovane dos Santos, 
24 anos, sepultamento 
ontem.
Karin Jacobsohn 
Matuszak, 65 anos, 
sepultamento ontem.
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ADEUS AO PROFESSOR
Morre em Curitiba o advogado René Ariel Dotti, 

um dos mais respeitados do Brasil

O advogado curitibano 
René Ariel Dotti, um 
dos mais respeitados 

do Brasil, morreu ontem, aos 
86 anos, vítima de uma parada 
cardiorrespiratória. A morte 
aconteceu em casa, segundo 
as primeiras informações. A 
OAB emitiu uma nota oficial 
sobre a perda do respeitado 
advogado criminalista. Leia 
mais abaixo.

Em seu escritório de advo-
cacia, aberto em 1961, empre-
gava mais de 30 advogados. 
Esteve em alguns dos mais 
polêmicos casos do direito no 
Paraná e Brasil, como defen-
der a Petrobras nos julgamen-
tos envolvendo a Operação 
Lava Jato, protagonizando 
uma das cenas mais marcan-
tes do julgamento, quando 
durante o depoimento do ex-
-presidente Lula, interveio em 
defesa do juiz Sérgio Moro.

Também defendeu o ex-de-
putado Carli Filho no polêmi-
co caso envolvendo o aciden-
te que vitimou Gilmar Yared 
e Carlos Murilo de Souza, em 
2009. Na época da ditadura 
militar, defendeu senadores e 
ex-deputados.

Nascido em Curitiba no 
Dia da República, 15 de no-
vembro de 1934, formou-se 
pela Universidade Federal do 
Paraná em 1958, integrou o 
corpo docente de várias uni-
versitárias, bem como diver-
sos conselhos e comissões, 
inclusive nos governos muni-
cipal, estadual e federal, além 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Autor de pelo menos 
10 livros e centenas de ar-
tigos, era referência para os 
alunos de direito de todo o 
país.

René Dotti deixa a espo-
sa Rosarita, as filhas Rogéria 
e Cláudia e netos e os netos 

Gabriel, Pedro, Lucas e Hen-
rique.

Nota da OAB
A OAB lamentou profun-

damente o falecimento do 
jurista René Ariel Dotti, me-
dalha Vieira Neto e um dos 
mais reconhecidos advogados 
penalistas do Brasil. Professor 
René, como gostava de ser 
chamado, era titular de Di-
reito Penal da Universidade 
Federal do Paraná. Diante da 
perda, a seccional decreta luto 
oficial de três dias.

“Infelizmente o professor 
René nos deixou. É um dos 
dias mais tristes da advoca-
cia paranaense. A figura do 
professor René era referên-
cia da advocacia paranaense 
no cenário nacional e inter-
nacional. Um democrata, um 
defensor das liberdades, um 
humanista, um incentivador 
da cultura, um jurista, um 
exemplo de pai de família, en-
fim, um homem completo, al-

guém que será lembrado para 
sempre na história do Paraná 
e do país. É uma perda irre-
parável para o Brasil”, afirma 
o presidente da OAB Paraná, 
Cássio Telles.

Na OAB exerceu diver-
sos papéis tanto na seccional 
quanto em nível nacional. 
Foi conselheiro seccional nos 
anos 1960 e 1970 e integrou 
diversas comissões como a 
Comissão da Verdade no Âm-
bito da seção Paraná e a Co-
missão de Apoio à Criação 
do Tribunal Regional Fede-
ral no Estado do Paraná. No 
Conselho Federal, presidiu a 
Comissão Especial de Estudo 
do Projeto do Novo Código de 
Processo Penal e foi relator 
do anteprojeto de nova Lei de 
Imprensa.

Homenagens
Em 2016, a OAB Paraná 

realizou um evento em home-
nagem ao jurista que contou 
a presença de grandes nomes 

do direito nacional, entre eles 
Miguel Reale Junior, que o 
definiu da seguinte maneira: 
“René Dotti é um sonhador 
com os pés no chão. Por isso, 
um sonhador que realiza. Sou 
eterno devedor do entusias-
mo que ele gera na minha 
vida”, disse o também pena-
lista.

Sua atuação foi aguerrida 
durante o regime militar, ten-
do atuado como defensor das 
liberdades e dos direitos fun-
damentais. Posteriormente, 
foi homenageado pela Câmara 
dos Deputados e pela Ordem 
dos Advogados do Brasil pela 
atuação em defesa de presos e 
perseguidos políticos.

Era membro da Academia 
Brasileira de Direito Crimi-
nal, da Academia Paranaense 
de Letras, da Academia Pa-
ranaense de Letras Jurídicas 
e da Sociedade Mexicana de 
Criminologia. Dotti também 
foi membro da Comissão de 
Juristas, instituída pelo Sena-
do Federal, para elaborar o 
anteprojeto do Código Penal 
(2011)

Entre diversas homena-
gens, além da Medalha Vieira 
Neto, o jurista recebeu a Me-
dalha Santo Ivo, Padroeiro 
dos Advogados, concedida 
pelo Instituto dos Advogados 
Brasileiros, a Comenda Mé-
rito Judiciário do Estado do 
Paraná, conferida por decisão 
unânime de Órgão Especial, 
do Tribunal de Justiça do Pa-
raná (2014).

Deixa a esposa Rosarita, as 
filhas Rogéria e Cláudia e ne-
tos e os netos Gabriel, Pedro, 
Lucas e Henrique. A Ordem 
dos Advogados do Brasil, se-
ção Paraná, presta as mais 
sinceras condolências aos fa-
miliares e amigos manifesta as 
mais profundas condolências.

Oi Informa:
Consumidor Paranaense: se o seu contrato de serviço de telefonia fixa, realizado antes 
de 31/12/1998 foi cancelado por ausência de pagamento até 08/12/2005, você poderá 
requerer o retorno da linha, de acordo com o que foi decidido na Ação Civil Pública nº 
5011319-38.2018.4.04.7003 em trâmite a 1ª Vara Federal de Maringá/PR. Mais informações: 
https://www.oi.com.br/

EDITAL DE INTERDIÇÃO - PROCESSO Nº 0002207-24.2018.8.16.0194-  JULIANA  
VRIESMAN  GIMENES  COSTA  X  NADIA  NARA  GIMESESCOSTA- A Dra. 
Júlia Barreto Campêlo, Juíza de Direito, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nesse 
Juízo processou-se os autos em que é requerente JULIANA VRIESMANGIMENES   
COSTA,   brasileira,   CPF   584.149.759-68,   sendo   declarada   por sentença 
a INTERDIÇÃO da ré NADIA NARA GIMENES COSTA, brasileira, solteira,  CPF  
nº  047.278.989-93,  portadora  de  transtorno  autista  e  incapaz  de exercer 
pessoalmente todos os atos administrativos e financeiros, com nomeação da  
requerente  como  curadora.  Caberá  à  curadora  realizar  a  prestação  de  contas 
da  curatela  semestralmente,  nos  termos  dos  arts.  1.755  a  1.755  do  CC.  ADV.
MARIANA VIEIRA BUFFARA - OAB/PR 86.185

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL 
 O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 
ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED/PR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob n. 07.311.876/0001-06 com sede em Londrina - PR, na Rua Arthur 
Jaceguai, 411, bairro Itamarati, entidade representativa de todos os empregados em 
Cooperativas de Crédito no Estado do Paraná, devidamente representado por seu 
Presidente Luís Augusto Ribeiro, CONVOCA seus associados e filiados, bem como 
todos os trabalhadores em cooperativas de crédito do Estado do Paraná (Sistemas 
SICREDI, SICOOB, UNICRED, CRESOL, UNIPRIME, assim como das cooperativas 
singulares independentes), na forma do seu Estatuto Social, nos termos da legislação 
vigente, em especial do Decreto lei 5.452 de 1943, artigos 611, 612 e seguintes, 
para Assembleia Geral a ser realizada em Londrina, estado do Paraná, à Avenida 
Tiradentes, 1155, Jardim Shangri-Lá A – CEP: 86070-545, no Hotel Thomasi, a se 
realizar no dia 18 de Fevereiro de 2021, em primeira convocação às 08:45 horas, com 
a presença de 2/3 dos sindicalizados, ou em segunda convocação às 09:00,  horas 
com a presença de 1/3 dos sindicalizados, admitindo-se a representação através de 
Delegados Sindicais, eleitos em Assembleias da Categoria, conforme artigos 522º e 
523º da CLT, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Estabelecimento dos 
pontos de pauta para as Negociações da Convenção e ou Acordo Coletivo de Trabalho 
2021 / 2022; b) Eleição de Delegados Sindicais para representação dos trabalhadores 
para atuarem em conjunto com o SINDICRED/PR nas negociações dos instrumentos 
coletivos de trabalho 2021 / 2022; c) Debater e deliberar sobre a aprovação ou não de 
Taxa Assistencial e da Taxa Negocial; d) Demais Assuntos. Londrina, 12 de fevereiro 
de 2021. Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Crédito do Estado do 
Paraná. Luís Augusto Ribeiro – Presidente

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu 
do Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS nº 7402do 
seguinte empreendimento: Estação de Pós Tratamento de Efluentes de Reatores 
Anaeróbios - ETE Cachoeira. Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 680. Município: 
Araucária/PR.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | sexta, 12 de fevereiro de 2021 07jornalismo@tribunadoparana.com.br


