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Como será o júri Francine?

Adolescentes suspeitos de assalto são apreendidos

Adolescente foi morta 
no fim de semana 
de Páscoa de 2017, 
na localidade de 
Rio Pardinho. Mãe e 
padastro são os réus

ENCONTRO 
No dia 19 de maio, na 
Comunidade Luterana 
Emanuel de São José 
da Reserva, ocorre o 
10º Encontro da Família 
Tornquist. Recepção a 
partir das 10 horas e 
devocional às 11 horas. 
Almoço a partir das 12 
horas e confraternização 
à tarde. Confirmar pre-
sença com Asta Neusa 
Tornquist, pelo telefo-
ne (51) 99877-6080 ou 
Dittmar Egon Mussko-
ph, pelo 99845-8682 
ou Ana Musskopf, pelo 
3798-0031.

ENCONTRO
O encontro da Socieda-
de 15 de Maio, de Vila 
Progresso, que iria acon-
tecer no dia 19 de maio,  
no Independente, foi 
cancelado.

BOLÃO UNIÃO
O Bolão União, de Dona 
Josefa, que acontece-
ria neste sábado, 18 de 
maio, foi transferido 
para o dia 1º de junho. 

GAITEIROS
A Associação Assisten-
cial Lar dos Idosos de 
Vera Cruz informa que 
o 3º Encontro de Gaitei-
ros, que estava marcado 
para o dia 19 de maio, foi 
transferido para o dia 23 
de junho. O evento, com 
almoço, vai acontecer na 
sede da entidade, em 
Rincão da Serra.

QUERMESSE
A Comunidade Evangé-
lica de Linha Andréas, 
em Vera Cruz, realiza 
quermesse no domin-
go, dia 19. Às 10 horas, 
culto festivo; às 11h15min 
apresentação da revita-
lização da sala do culto 
infantil; ao meio-dia, al-
moço. Ingressos ante-
cipados ao valor de R$ 
22 (adulto) e R$ 11 (de 8 
a 12 anos). Na hora, R$ 
27 e R$ 13. Às 14 horas, 
reunião dançante com 
a banda Sensação. E na 
sequência, Banda Eccos. 
A partir das 17 horas, R$ 
10. No sábado, a partir 
das 15 horas, venda de 
cucas e tortas.

Por quais crimes os réus vão responder? 
Geni Sins: homicídio qualificado e ocultação de 
cadáver; 
Ronaldo dos Santos: estupro, homicídio qualificado 
e ocultação de cadáver. 
 
Limite de público 
A fim de organização e respeitando a capacidade de pú-
blico, o Fórum vai liberar a entrada da comunidade me-
diante entrega de senhas. A distribuição será feita pouco 
antes da abertura da sessão, prevista para as 9h30min.

Francine Sins chegou a ser estuprada antes da morte
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Até o início da noite da 
próxima quarta-feira, 
dia 22, a comunidade 

saberá a sentença dos autores 
de um crime que chocou a 
todos em pleno sábado de 
Páscoa, no ano de 2017. Pou-
co mais de dois anos após 
serem indiciados pela morte 
e ocultação do cadáver da 
jovem Francine Sins, de 13 
anos, a mãe Geni Sins, de 54, 
e o padrasto Ronaldo dos San-
tos, de 30, vão ao banco dos 
réus. A sessão será presidida 
pela juíza Márcia Wrasse e 
terá na acusação o promotor 
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Dois adolescentes de 17 
anos foram apreendidos e 
um homem preso na manhã 
de ontem em Santa Cruz. Os 
dois jovens são suspeitos de 
terem assaltado uma flori-
cultura, no bairro Higienó-
polis. Eles foram capturados 
pela Polícia Civil durante 
a Operação Flores, desen-
cadeada pela 1ª Delegacia 
de Polícia, com apoio da 
2ª DP, Draco e DP de Vera 
Cruz. Conforme a delegada 
Ana Luísa Aita Pippi, titu-
lar da 1ª DP, o crime teria 
sido praticado pelo casal de 

adolescentes, enquanto um 
homem os aguardava em 
um veículo Monza, também 
apreendido. “A partir de 
imagens das câmeras de 
segurança chegamos à iden-
tificação dele e na sequência 
dos trabalhos apuramos a 
identificação do menor, que 
ainda não tinha passagens 
pela polícia. Os dois foram 
reconhecidos pelas vítimas 
e as imagens comprovam 
a autoria”, afirma. Além 
do casal, o outro indivíduo 
foi preso com uma arma de 
fogo, a mesma utilizada no 

dia do assalto. 
O adolescente e o ho-

mem foram presos em uma 
residência no bairro Santa 
Vitória. Na casa, os agen-
tes apreenderam, além da 
arma e do carro, celulares, 
entre eles os roubados na 
floricultura, e a roupa que 
o adolescente usava no dia 
do assalto: camiseta, bermu-
da e um boné. Já a jovem, 
que tem antecedentes por 
tráfico, foi localizada em 
sua casa, no bairro Faxinal 
Menino Deus. Os dois foram 
encaminhados para a Dele-

gacia de Polícia Civil e após 
levado para internação na 
Fundação de Atendimento 
Sócio-Educativo. O homem, 
que tem 34 anos, além de 
porte ilegal de arma, vai 
responder por tráfico de 
drogas, já que na casa foi 
apreendida uma quantia 
em cocaína e maconha. Ele 
foi encaminhado ao Presídio 
Regional de Santa Cruz.

Ainda segundo a delega-
da, a investigação segue na 
tentativa de apurar outros 
indivíduos envolvidos nes-
se mesmo crime.

Jefferson DallAgnol. A defesa 
de Geni ficará a cargo dos ad-
vogados Ezequiel Vetoretti, 
Melani Feldmann e Melissa 
Klein Lopes. Segundo Veto-
retti, por questões éticas e em 
respeito ao juízo, as manifes-
tações se restringem aos autos 
do processo. Já Ronaldo terá 
um advogado da Defensoria 
Pública.

Previsto para iniciar às 
9h30min, o júri terá apenas 
uma testemunha: a titular da 
Delegacia da Criança e do 
Adolescente (DPCA) e res-
ponsável pelas investigações, 
delegada Lisandra de Castro 
de Carvalho. Lisandra será a 
primeira a falar. Na sequência 
serão ouvidos e questionados 
os réus. Eles terão o direito de 
permanecer em silêncio. A ex-
pectativa é de que a primeira 
parte do júri seja concluída até 
o final da manhã, seguida de 
um intervalo. Durante a tar-
de, entre 13 horas e 13h30min, 
a promotoria terá a palavra. 

DallAgnol terá 2h30min para 
a denúncia. A defesa com 
Vetoretti, Melani e Melissa 
terá o mesmo tempo. Ao final, 
eles terão direito a mais duas 
horas para réplica e tréplica. 
Após, o júri tomará a decisão, 
com a leitura de sentença por 
parte da juíza prevista para 
o final da tarde ou início da 
noite.

O CRIME
Conforme as investigações 

comandadas pela DPCA, 
a morte foi decorrente de 
ciúmes. Dias antes do crime, 
Ronaldo, que era primo da 
adolescente e sobrinho de 
Geni, assumiu para ela que 
estava tendo um caso com 
Francine. Todos moravam 
na mesma casa, na travessa 
Bauermann, em Rio Pardi-
nho, interior do município. A 
ideia de Geni era de que com 
a morte da jovem apenas ela 

e Ronaldo ficariam morando 
sozinhos. Para ele, Geni teria 
prometido pagar uma parcela 
da motocicleta, que estava 
atrasada. No dia da morte, 
o padrasto ainda manteve 
relações sexuais com a vítima 
e a matou enforcada. O ca-
dáver foi localizado em uma 
entrada de uma plantação de 
milho, a cerca de três quilô-
metros da RSC-471 e distante 
cerca de dois quilômetros da 
residência da família.

A polícia acusou Geni de 
ser a autora intelectual do 
crime e Ronaldo de ter pra-
ticado. Ele, que está preso 
em regime fechado, chegou 
a confessar em depoimento 
que iria receber um dinheiro 
da mãe da vítima para “dar 
um sumiço” na menina. Já 
Geni nega a participação na 
morte da filha e cumpre pena 
em regime domiciliar.


