
Arlete Bernadino Toch, 82 
anos. Sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial Colônia 
Orleans.
Condencia Cima da Silva, 
64 anos. Sepultamento 
hoje, Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Dalesandro Machniewicz, 
43 anos. Sepultamento hoje, 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
Emília Conceição de Ramos, 
95 anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Enaide Ernestina Pimenta, 
73 anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque Iguaçu.
Helena Somerauer de 
Bernardo, 88 anos. 
Sepultamento hoje, Comuna 
Evangélica Luterana.
Lenilson de Souza, 36 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da Colina 
(Colombo).
Mauria dos Santos, 73 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Iguaçu.
Nelson Aires da Silva, 73 

anos. Sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da Saudade 
I.
Nelson Artur Amaro de 
Lima, 44 anos. Sepultamento 
hoje, Crematório Vaticano 
(Almirante Tamandaré).
Olímpio Moacir Saad, 69 
anos. Sepultamento hoje.
Sara Noemi dos Santos 
Pedroso, 21 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do Água 
Verde.
Teresinha Marli Bialle 
Silveira, 81 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal São 
Francisco de Paula.
Valdir Zozimo do Amaral, 
81 anos. Sepultamento hoje, 
Cemitério Memorial da Vida 
(São José dos Pinhais).
Vera Lúcia Gonçalves, 
64 anos. Sepultamento 
hoje, Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Adriana Vasconcelos 
Maia da Silva, 49 anos. 
Sepultamento ontem.
Andrelino Carlos 

Chaves Rivera, 67 anos. 
Sepultamento ontem.
Audrey Francine Varella 
Rodrigues Zimmerman, 39 
anos. Sepultamento ontem.
Augusto Gonçalves Padilha, 
70 anos. Sepultamento 
ontem.
Dozolina da Silva, 72 anos. 
Sepultamento ontem.
Eliomar Nunes Silva, 45 anos. 
Sepultamento ontem.
Fábio Júnior Teixeira, 30 
anos. Sepultamento ontem.
Iracema Bernardi Polli, 65 
anos. Sepultamento ontem.
Irene Goras Milarck, 81 anos. 
Sepultamento ontem.
Izaira Prochmann, 88 anos. 
Sepultamento ontem.
José Luiz Nardin Lara, 69 
anos. Sepultamento ontem.
José da Silva Pinto, 82 anos. 
Sepultamento ontem.
Joviliana Aparecida 
de Souza, 46 anos. 
Sepultamento ontem.
Marcelo Cinnante, 49 anos. 
Sepultamento ontem.
Márcio Guastalla, 62 anos. 
Sepultamento ontem.
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O gabinete de uma ve-
readora de Pinhais foi alvo,
ontem, da Operação Fake
Address da Polícia Federal
(PF), que investiga fraude
eleitoral. Segundo a PF, asses-
sores de Jane Carteira (Pros),
que é candidata à reeleição,
estariam envolvidos com pe-
didos de transferência de do-
micílio irregulares de títulos
de eleitores. Há também indí-
cios de que multas de eleito-
res com situação irregular fo-
ram pagas pelos investigados.

A operação apura que ao
menos 75 títulos de eleitores
que teriam sido transferi-
dos para Pinhais com o uso
de comprovantes de ende-
reço falsificados. Por causa
da pandemia, as solicitações
de transferência de domicí-
lio eleitoral foram recebidas
pela Justiça Eleitoral exclusi-
vamente por meio de sistema
eletrônico. O juízo da 188ª
Zona Eleitoral de Pinhais de-
tectou que pedidos foram fei-
tos utilizando documentação
falsa. De acordo com a PF, há
evidências de que a estrutura
da Câmara Municipal foi uti-
lizada para os crime.

A reportagem tentou con-
tato com Jane Carteira na
manhã de ontem, mas as cha-
madas não foram atendidas.
Em nota, a Câmara de Pinhais
afirma que “desconhece o uso
de sua estrutura para o co-
metimento de qualquer tipo
de fraude eleitoral” e que irá
apurar “possíveis irregulari-
dades e responsabilidades”.

SUSPEITA

Gabinete de 
vereadora 
de Pinhais na 
mira da PF

HOMENAGEM 
PRA RACHEL

A 
Câmara de Vereado-
res de Curitiba apro-
vou terça-feira (13), 

em primeiro turno, e con-
firmou ontem, por unani-
midade, o projeto de lei que 
para homenagear a menina 
Rachel Genofre, violentada 
e assassinada brutalmente 
em 2008, cujo corpo foi en-
contrado em uma bolsa na 
rodoviária. 

A proposta é dar o nome 
da criança, que tinha 8 anos 
quando foi morta, a alguma 
rua, jardim ou praça, con-
forme sugestão da própria 
mãe da menina, Maria Cris-
tina Lobo Oliveira, em 2019, 
quando o crime finalmente 
foi solucionado pela Polícia 
Civil após 11 anos. 

O caso ganhou repercus-
são nacional pela dificuldade 
da Polícia Civil na investiga-
ção. O autor do crime brutal, 
Carlos Eduardo dos Santos, 
55 anos, já cumpria pena no 
estado de São Paulo por ou-
tros crimes sexuais contra 
crianças. Ele só foi identifi-
cado graças ao Banco Nacio-
nal de Perfis Genéticos, cria-
do no mesmo ano em que 
o crime foi solucionado. O 
material genético que a Polí-
cia Civil detinha colhido no 
local do crime foi compara-
do com o de condenados por 
crimes sexuais, chegando ao 
autor da brutalidade.

A vereadora que propôs a 
homenagem a Rachel, Maria 
Manfron (PP), relembrou na 
sessão remota o impacto que 
a morte da menina causou 
na sociedade. Na primeira 
votação, foram 29 votos fa-
voráveis. A matéria retornou 
à pauta ontem e por unani-
midade foi aprovado. Agora 
vai pra sanção do prefeito. 

A ideia original da home-
nagem era que o nome de 
Rachel Genofre fosse dada à 
própria rodoviária de Curiti-
ba, onde ela foi encontrada 
morta. A proposta foi enca-
minhada novembro de 2019 
pela Frente Feminista de 
Curitiba e Região Metropo-
litana com a participação da 
mãe da menina.

O crime
Rachel Genofre foi en-

contrada morta na rodovi-
ária de Curitiba no dia 3 de 
novembro de 2008.  O crime 
ficou 11 anos sem solução 
até a Polícia Civil identificar 
o autor, Carlos Eduardo dos 
Santos, um preso no sistema 
penitenciário de São Paulo.

O assassino atraiu a me-
nina na saída da escola, no 
Centro de Curitiba, se apre-
sentando como produtor 
de um programa infantil de 
televisão. Santos levou Ra-
chel para uma casa em São 
José dos Pinhais, na região 
metropolitana de Curitiba, 
onde ela foi violentada e es-
trangulada.

O crime foi solucionado 

graças ao banco nacional de 
perfis genéticos de crimino-
sos, criado apenas em 2019 
e que reúne material genéti-
co de presos que cumprem 
pena por crimes hediondos 
em todo o Brasil. Atualiza-
do toda semana com novos 
DNAs, o banco permitiu que 
o material genético de de-
tentos fosse cruzado com o 
material colhido pela Polícia 
Civil na cena de crime, pos-
sibilitando a conclusão de 
casos 11 anos depois.

Carlos Eduardo foi trazido 
a Curitiba para ser interroga-
do em 2019 e segue preso na 
Penitenciária de Sorocaba 
II, no interior de São Paulo, 
onde responde por outros 
crimes, inclusive sexuais.

FUNDAÇÃO BRASIL DE ARTE E CULTURA
Curitiba, 13 de outubro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA Nº 016 - VIRTUAL

A FUNDAÇÃO BRASIL DE ARTE E CULTURA, no uso de suas disposições estatutárias 
legais, Considerando, a existência de pandemia do COVID-19 e os Decretos Emergenciais 
exarados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, relacionados ao afastamento 
social, e Considerando ainda os termos da Lei nº 14.010/2020 que autorizaram as 
reuniões virtuais, e Considerando finalmente a necessidade de deliberações de matéria 
estatutária urgente relacionada à proposta orçamentária da FBAC para o ano de 2021, 
convoca todos os membros para a realização da Assembléia Geral Ordinária – AGO nº 
016 – Virtual, que realizar-se-á no próximo dia 29 de outubro de 2020, às 19:30h, no 
endereço situado Rua Nunes Machado, nº 472, conjunto 206, Centro, em Curitiba/PR, em 
Primeira Convocação, e às 20:00h em Segunda Convocação, para tratar dos seguintes 
assuntos relativos à 
ORDEM DO DIA
1 – Apresentação e aprovação de proposta orçamentária para 2021;
2 – Outros itens de interesse da Fundação.
OS CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO VIRTUAL SERÃO OS 
SEGUINTES:
Através do Aplicativo TeamLink (disponível para computadores, tablets e celulares), 
clicando na Reunião n° 317 351 7303.
Passo a passo para conexão e participação da AGO 16
Para usar o TeamLink, faça o download e instale o TeamLink APP gratuitamente - www.
teamlink.co - e crie uma conta de usuário TeamLink; 
1. Inicie o aplicativo TeamLink. Clique no botão “Conectar/Inscrever-se”;
2 .Digite seu endereço de e-mail e clique em “Obter código” (uma senha de 6 dígitos será 
automaticamente enviada para o endereço de e-mail que você digitou). Na próxima página, 
digite a senha de 6 dígitos recebida do seu e-mail. Como alternativa, você pode fazer login 
diretamente com sua conta do Google;
3. Uma vez logado, você será solicitado a inserir as informações do seu perfil (Nome e 
sobrenome). Preencha-os e click em salvar;
4. Clique em “Iniciar ou participar de uma reunião”;
5. Selecione “Usar um ID de reunião existente”, preencha um ID de reunião na caixa (ID - 
317 351 7303), digite a senha desta reunião, que será enviada no seu e-mail e você entrará 
na reunião diretamente após a confirmação;
6. Clique permitir em “Permitir que TeamLink grave áudio?”;
7. Clique permitir em “Permitir que TeamLink tire fotos e grave vídeo?”;
8. Pronto, você já estará participando da reunião.

Contamos com a presença de todos. 
Sem mais, atenciosamente,

Vera Regina de Brito 
Presidente do Conselho Curador

Câmara dos Vereadores encaminha homenagem à menina Rachel Genofre, morta em 2008.
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