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Mãe de Francine Sins é inocentada e padrasto, condenado
MORTE EM SANTA CRUZ

O Tribunal do Júri de Santa 
Cruz condenou Ronaldo dos 
Santos a 37 anos e oito meses 
de prisão pela morte da santa-
cruzense Francine Sins que, 
na Páscoa de 2017, faleceu aos 
13 anos. Ronaldo, de 30 anos, 
irá cumprir pena por homi-
cídio qualificado por asfixia, 
dissimulação, recurso que 
dificultou defesa, feminicídio, 
além de ocultação de cadáver 
e estupro. A defesa de Ronaldo 
entrou com recurso. Já a mãe 

de Francine, Geni Sins, 54 
anos, que era acusada de ser 
a autora intelectual do crime, 
foi inocentada e teve a prisão 
domiciliar revogada. 

O crime ocorreu em uma 
Sexta-feira Santa, na travessa 
Bauermann, em Rio Pardinho, 
e o corpo foi encontrado no dia 
15 de abril de 2017, cerca de 
dois quilômetros da residência 
da família. 

POR QUE INOCENTE?
De acordo com o promotor 

Jefferson DallAgnol, sempre 
antes do julgamento é feita 
avaliação aprofundada e deta-
lhada do processo. No inquéri-
to policial, conforme ele, havia 
indício forte da participação 
de Geni. Mas, com o decorrer 
do processo, com as provas 
que foram levantadas, com a 
montagem de um “quebra-ca-
beça” de como as coisas teriam 
efetivamente acontecido, se 
chegou à conclusão de que ela 
não teria participação. “Essa 

foi a solicitação do Ministério 
Público, acompanhado pela 
Defesa, e os jurados acolhe-
ram. Foi um processo muito 
difícil, complexo e triste por 
envolver pessoas da mesma 
família e a morte de uma me-
nina de 13 anos. Mas, acima 
de tudo, porque existia uma 
acusação do envolvimento da 
mãe como mandante”, disse.

SOBRE O JÚRI
A sessão teve início às 

9h30min de quarta-feira e se 

estendeu até por volta das 
18 horas. Foi presidido pela 
juíza Márcia Wrasse e teve na 
acusação o promotor Jefferson 
DallAgnol. A defesa de Geni 
esteve a cargo dos advogados 
Ezequiel Vetoretti, Eduar-
do Vetoretti e Melissa Klein 
Lopes. Já Ronaldo foi acom-
panhado pelo advogado da 
Defensoria Pública, Arnaldo 
França Quaresma Júnior. O 
júri foi composto por quatro 
mulheres e três homens. 

Fatalidade no trânsito choca Santa Cruz do Sul
LUTO

Um acidente de trânsito 
na manhã de segunda-feira 
vitimou Thais Luana Frantz, 
de 25 anos. A jovem seguia 
de moto, pela rua São José, 
quando teve a frente obs-
truída por um veículo Onix, 
com placas de Lajeado, no 
entroncamento com a 28 de 
setembro, no bairro Goiás, 

em Santa Cruz. Ela chegou 
a ser socorrida, mas morreu 
no início da noite no Hospital 
Santa Cruz, vítima de poli-
traumatismo craniano.

A cidade se consternou 
após a morte. Amigos e fa-
miliares se reuniram na quar-
ta-feira, dia 22, em frente 
ao Parque da Oktoberfest 

para homenagear a menina. 
O grupo saiu em carreata, 
em direção ao Cemitério 
Municipal, onde a jovem 
foi sepultada. De acordo 
com o motociclista Jonatan 
Azevedo, conhecido como 
Gaudério, a carreata foi para 
transformar o velório de 
Thais no que era a vida dela. 

“Cheia de amigos, folia com 
carros e motos. Não quere-
mos deixar ela sozinha nessa 
partida”, disse, emocionado.

Além dos motociclistas e 
amigos de Thais, um grupo 
de taxistas participou do 
ato, em homenagem ao pai 
da jovem, que atua na área. 
Segundo o taxista Robson 

Hoppe, o momento foi de 
apoiar o amigo, mas também 
de conscientizar as pessoas 
sobre o trânsito de Santa 
Cruz. “Está cada vez mais 
complicado”, lamenta. A ma-
nifestação continuou dentro 
do cemitério e, após o sepul-
tamento, teve carreata até o 
local do acidente.


