
Família encontra jovem estrangulada
Após ter desaparecido, no domingo, Francine Rocha Ribeiro, de 24 anos, foi localizada sem vida em um matagal atrás do Lago Dourado

Após ter desaparecido na tarde de domingo, Francine Rocha Ribeiro, de 24 anos, foi encontrada sem vida em um matagal atrás do Lago Dourado
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Familiares realizaram buscas e encontraram corpo da jovem na manhã de ontem

Cãozinho, da raça Shih-tzu, voltou para a família, no Avenida

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

VELÓRIO

CRIME BRUTAL

Levado junto com automóvel, LeBron é encontrado pela Polícia 
SANTA CRUZ

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2018

Após ser levado por cri-
minosos no domingo, junto 
com um veículo, um cão da 
raça Shih-tzu foi recuperado 
pela Polícia Civil e voltou 
para a família em Santa Cruz. 
A ação, capitaneada pela 
Defrec, iniciou na manhã de 
ontem, quando o carro da 
família, um Corsa, com placas 
de Vale do Sol, foi localizado 
sem as rodas em meio a ma-
tagais, nas proximidades do 
Berçário Industrial. Os agen-
tes, então, passaram a realizar 

buscas pelo animal. Por volta 
das 14h30min, encontraram o 
cãozinho, de nome LeBron, no 
bairro Bom Jesus. As circuns-
tâncias em que o cachorro foi 
localizado não foram divulga-
das em razão do crime ainda 
estar sendo investigado. Após 
registro, o carro e o cachorro 
foram restituídos aos familia-
res. O reencontro de LeBron 
com os seus donos foi regis-
trado pela equipe do Portal 
Arauto. No site, é possível 
conferir em vídeo.

O CRIME
Por volta das 11h15min de 

domingo, a dona do animal, 
Bruna Buboltz, se preparava 
para sair para um passeio no 
interior quando ela e o na-
morado, ao buscar um bebê 
conforto para acomodar o 
sobrinho, visualizaram o veí-
culo sendo levado por crimi-
nosos. LeBron, o Shih-tzu do 
casal, já estava no carro e foi 
levado com os bandidos. O 
caso ocorreu no bairro Ave-
nida, em Santa Cruz

De janeiro a julho deste 
ano, o Ligue 180 registrou 
27 feminicídios; 51 casos de 
homicídios; 547 tentativas de 
feminicídios;  e 118 tentativas 
de homicídios. Sim, são nú-
meros, mas que representam 
a realidade. E não está longe 
daqui. O caso da jovem Fran-
cine Rocha Ribeiro, de 24 anos, 
encontrada morta na manhã 
de ontem no Lago Dourado, 
em Santa Cruz, é mais um 
que se soma a esta estatística. 
A vera-cruzense, que morava 
com a mãe no bairro Bom 
Jesus, sofreu aparentemente 
uma esganadura, segundo 
levantamentos iniciais da de-
legada Lisandra de Castro de 
Carvalho, titular da Delegacia 
Especializada no Atendimento 
à Mulher. As hipóteses são 
feminicídio ou latrocínio - esta 
última mais remota. “Mas 

todas serão averiguadas”, as-
segura a delegada. Conforme 
Lisandra, não havia sinais de 
disparo de arma de fogo, de 
tiro ou perfuração. “Tinham 
manchas ao redor do pescoço”, 
conta. “Ela estava amarrada  
nas mãos e deitada”, descre-
ve. Para confirmar a causa da 
morte, a delegada aguardará a 
necropsia e o laudo do legista.

MANHÃ DE TENSÃO
A angústia e a preocupa-

ção deram lugar à dor e ao 
sofrimento na manhã desta 
segunda-feira, dia 13. Francine 
foi encontrada morta pelos 
próprios familiares. O corpo 
estava às margens do rio Par-
dinho, nos arredores do Lago 
Dourado. A localização foi 
possível após varredura no 
sinal do celular da jovem. A  
garota, de rosto conhecido por 
trabalhar no comércio de Vera 
Cruz, havia desaparecido após 
caminhada na tarde de domin-
go, dia 12, no Lago Dourado.

Conforme um dos amigos, 
Fernando Küntzer, ela tinha 
o hábito de caminhar no local, 
principalmente aos domingos 
à tarde. “Sempre falávamos 
em vir caminhar, mas não che-
guei a vir com ela”, lamenta. 
“Ela dizia que se sentia bem”, 
lembra. “Após a caminhada, 
se sentava à beira do lago e 
meditava”, conta.

Ainda segundo o amigo, 
Francine vivia um momento 
muito bom de sua vida. Após 
ter passado por acompanha-
mento médico para tratar a 
síndrome do pânico, a jovem 
estava bem. “Estava numa fase 
muito boa e muito feliz. Fazen-
do planos”, frisa Küntzer.

Após a localização do corpo, 
a delegada Lisandra compare-
ceu ao local, bem como o De-
partamento de Criminalística, 
que realizou o exame pericial. 
No início da tarde, o corpo de 
Francine foi levado ao Institu-
to Médico Legal (IML), onde 
passou por necropsia.

Francine foi localizada num 
local distante da margem da 
faixa do Lago e de difícil aces-
so, banhado, com subida. “Po-

demos concluir, inicialmente, 
que ela deve ter caminhado 
para lá sob ameaça, talvez 
com o emprego de uma arma 
de fogo ou uma faca, porque é 
inviável uma pessoa carregá-la 
até o local onde ela foi encon-
trada morta”, aponta Lisandra. 
“Ela deve ter sido coagida. 
Tudo indica que a morte foi 
lá”, acrescenta.

 Lisandra revela ainda que 
o celular da jovem não foi en-

contrado. ”Estamos iniciando 
os trabalhos e esse é um passo 
importante da investigação”, 
avalia a delegada. “Vamos 
refazer a rotina, a última vez 
que ela saiu, com quem esta-
va por último, de onde veio, 
quais eram as intenções de-
pois. Mas digo que é muito 
intrigante”, frisa Lisandra, que 
não lembra ter ocorrido um 
caso semelhante a este pelas 
proximidades.

Francine deve ter ido até local da morte sob ameaça

Querida por todos que a 
conheciam, Fabiana Seelig - 
futura sogra da jovem - lembra 
da nora com carinho. “Ela era 
uma pessoa muito simpática, 
carismática. Tinha consciência 
das coisas que fazia”, comenta. 

“Ela estava bem, muito feliz”, 
completa a irmã gêmea, Fran-
ciele Ribeiro.

Antes mesmo de encon-
trarem a jovem sem vida, 
Fabiana tinha esperança de 
tê-la nos braços. “Falei para 

o Lucas (noivo) hoje: vai ser 
o dia mais feliz das nossas 
vidas, se encontrarmos ela. 
Mas não imaginei que seria o 
mais triste recebendo essa no-
tícia. Não pode ser verdade”, 
chora ela.

Aos 24 anos, Francine Rocha 
Ribeiro deixa enlutados o 
noivo, os pais, a irmã gê-
mea e inúmeros familiares e 
amigos. O velório teve início 
da noite de ontem, na Capela 
Mortuária Centro de Vera Cruz. 
O sepultamento está marcado 
para a tar-
de desta 
terça-fei-
ra, às 15 
horas, no 
Cemitério 
Católico 
Centro de 
Vera Cruz.


