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QUEM ERA O JOVEM DA PERIFERIA VÍTIMA DA MAIOR BARBÁRIE REGISTRADA DURANTE O CARNAVAL NA
CIDADE: EM BRIGA POR CAUSA DE R$ 10, ELE FOI CHUTADO E PISOTEADO ATÉMORRER EM PLENA PRAÇA 7

MORTO A PONTAPÉS
NO CENTRO DE BH

DANIEL CAMARGOS

No fim damadrugada da quarta-feira de cinzas, as
luzes vermelhas do letreiro em neon do Cine Theatro
Brasil, no quarteirão fechado da Rua Carijós na Praça
Sete, iluminavamo corpo inerte de Yuri Eustáquio Al-
ves Domingos, de 21 anos. No antebraço direito, uma
tatuagem com o nome de sua filha domeio, Manoela
(de3anos).Nopeito, onomedamaisvelha,Gabriela (5
anos).Nopescoço, a tintadelineiaonomedocaçulaFe-
lipe (1 ano e meio). Na cabeça, hematomas e marcas
dos pés dos agressores que omataram.

A imagemrevelaamaisviolentaechocanteocorrên-
ciadocarnavaldeBeloHorizonte.Naterça-feiradoferia-
do,Yuri foiatéoBairroPrimeirodeMaio,naRegiãoNor-
deste, ondemoroucomamãede seus três filhos, Jéssica
VítordeAraújo,edeixourecadoquepassaria lánodiase-
guinte para dar umbeijo nas crianças. Não voltou. Saiu
doQuarteirão Pataxó da Praça Sete levado pelo rabe-
cãoplacaOPQ-9511parao InstitutoMédicoLegal (IML).

“Ondeestámeupai?Eutôcomsaudade”,choravaGa-
briela, a filhamais velha de Yuri, na última sexta-feira.
Passadosquase10diasdamorte,aPolíciaCivilaindanão
apresentounenhumaexplicaçãosobreo linchamentoe
pediuàJustiçasigilosobreainvestigação, impedindoque
areportagemdoEstadodeMinas tivesseacessoàs ima-
gens da agressão captadas pelas câmeras doOlho Vivo.
Tampoucopermitiuacessoao laudodo IML.

Amorte de Yuri desperta a atenção por váriosmoti-
vos:oassassinatoapontapés,atentativadeesmagamen-
todacabeçadavítima,omotivo fútil (aversãoatribuída
aos agressores édequeele teria roubadoR$10), a barbá-
rie nas últimas horas do carnaval – festa renascida com
aspecto lúdicoemBHnosúltimosanos–eo localdocri-
me:ocentronervosodacapital, aPraçaSete.

O ESPANCAMENTOOboletimregistradopelospoliciais
da 6ª Companhia da PMnão temo nome de Yuri, pois
após ser linchadoele tevedocumentoseodinheiro rou-
badospelosagressores. Informaapenasqueojovemves-
tia bermudapreta, camisa vermelha e tênis preto. Reve-
laahoraemqueosmilitares foramacionados (4h14)eo
momentodo encerramentoda ocorrência (7h03) quan-
doorabecãopartiu levandoocorpoparao IML.

Uma testemunha disse aosmilitares que o jovem,
nascidonoBairroPirajá, naRegiãoNordestedeBeloHo-
rizonte, foi cercado por cinco homens. “Ele foi chutado,
derrubadonochãoepularamrepetidasvezessobreele”,
afirmou. “Teveacabeçaprensadaentreospésdosagres-
sores e o chão”, detalhou a funcionária de uma lancho-
netepróximaàcenadocrime.

O instrutor de muay thai (arte marcial tailandesa)
Francisco Ricardo SabinoNeto, de 30, o único preso em
flagrante, teriasidoumdosagressores,segundorelatode
testemunhas. Mas Francisco foi liberado na sexta-feira
seguinte,pois,segundoinformouaassessoriadeimpren-
sadaPolíciaCivil,nãohaviaprovasparamantê-lopreso.

OutratestemunhadissequefoiFranciscooresponsá-
velpordarumarasteiraemYurie jogá-lonochão.Oacu-
sado,por suavez,disseaospoliciaisqueestavavoltando
deuma festa de carnaval quando escutou a vítima cho-
randoedizendoqueestavasendoacusadode ter rouba-
doR$ 10. O instrutor demuay thai afirmou ter afastado
Yuri dos agressores e tomado dele uma garrafa plástica
comloló(entorpecenteàbasedeclorofórmioeéter).Pes-
soasquepresenciaramolinchamentocontradizemode-
poimentoedizemqueFranciscoparticipoudasessãode
espancamento. O instrutor tem contra si queixa por
agressãoeameaçasdemorte, registradanofimde janei-
ropor suanamorada.

Osoutrosquatroagressores, segundorelatode teste-
munhas aospoliciais, conseguiramescapar fugindo em
direção à Praça da Estação. “Ele foi agredido,mas levan-
tou,pediuparanãobateremmais,masnessemomento
umhomemvestindo camisa do Barcelona pisou várias
vezes na cabeça dele”, relatou uma das pessoas presen-
tes. Quando Yuri perdeu osmovimentos, teve todos os
documentos roubadospelogrupo.

Apesardenãodivulgardetalhesdaapuração, o chefe
daDivisãoEspecializadaemInvestigaçãodeCrimesCon-
traaVida,delegadoLuizFlávioCortat,afirmaqueaequi-
pe responsável pelo levantamento é amesma que há
menosdeduassemanaselucidouamortebrutaldomo-
radorderua JanuáriodaSilva,o Índio,de57anos,vítima
dechutesnacabeçaenquantodormianamadrugadade
15de janeiro.Odelegado frisaqueas razõesdamortede
Yuri serãoelucidadaseos responsáveis, encontrados.

■■ VIOLÊNCIA CONHECIDA
DE OUTROS CARNAVAIS

AmortebrutaldeYurifoiasegundatragédiaaseaba-
ter sobre a família Alves emumcarnaval. No de 2009, a
tia do rapaz,Mônica FontesMatos, foi assassinada com
umafacadapeloirmão.“Ele(oassassino)estavabrigando
comaesposaeelaentrouparaseparar.Meutiodeuuma
facadaeminhamãemorreuali”, recordaCarolineFontes
Dias, de 18, prima do rapaz linchado, apontando para o
localdoterrenoondeamulherficoucaídacomafacacra-
vada na barriga. Caroline recorda que o tio foi preso em

Yuri saiu de casa, no Bairro Pirajá, na noite de terça-feira de carnaval para ir trabalhar emumaboate na Savassi

DO TRABALHO ÀMORTE EM POUCAS HORAS

No fim damadrugada, quando passava pela Praça Sete, foi agredido por cinco pessoas, que o chutarame pisotearama
cabeça dele até amorte. Testemunhas relatamque os agressores acusavamYuri de ter roubado R$ 10

Quatro agressores fugiram e um foi detido pelos policiaismilitares, porém foi solto dois dias depois, por falta de provas

Depois de uma equipe do Samu tentar reanimar a vítima por 40minutos, foi declarado o óbito. O corpo foi removido para o IML

ESCALADADE
LINCHAMENTOS

De acordo comumestudo de
fôlego comandado pelo professor
aposentado da Universidade de
São Paulo (USP) José de Souza

Martins, um dosmais importantes
cientistas sociais do Brasil, nos

últimos 60 anos, cerca de 1milhão
de brasileiros já participaramde,

pelomenos, um ato de
linchamento ou de uma tentativa.
Martins lançou no ano passado o

livro Linchamentos – A justiça
popular no Brasil (Editora

Contexto). O estudo aponta que a
execução de um criminoso,
suposto ou verdadeiro, sem
formação de umprocesso,

apresentou queda significativa no
início dos anos 2000,mas
aumentou em velocidade

progressiva de 2013 emdiante.
“Os linchamentos expressamuma
crise de desagregação social. São,
nesse sentido,muitomais do que
umato amais de violência entre
nós. Expressamo tumultuado
empenho da sociedade em

‘restabelecer’a ordemonde ela foi
rompida pormodalidades

socialmente corrosivas de conduta
social”, escreveuMartins no livro.

A VIDA DE YURI: 21 ANOS, TRÊS FILHOS

TRISTE COINCIDÊNCIA

O indígena Galdino Jesus dos
Santos, da etnia pataxó – amesma
que nomeia o quarteirão fechado

onde Yuri foi linchado –, foi
assassinado enquanto dormia em
uma parada de ônibus na Asa Sul,

em Brasília. A brutalidade
completará 20 anos em abril do
ano que vem. Cinco rapazes de

classemédia de Brasília atearam
fogo a Galdino.

flagrante,masficouapenas101diasnopresídioantesde
ser solto. “Só tem justiça quando aparece na televisão”,
entendeCaroline.

Yurieraosegundodequatro irmãos.A irmãmaisve-
lhatem22anos;omaisnovo,8.Naterça-feira,depoisque
deixouacasaondeviveucomaex-companheira Jéssica
eostrêsfilhos,orapazvoltouparaacasadamãe,noBair-
roPirajá.Umterrenocomseisconstruções, todassemre-
boco, ondemoramcerca de 20 pessoas da família. É em
umadelasqueviveaprimaCaroline. “Eleera supertran-
quilo. Como coração bom. Tinha conseguido emprego
emumaboatenaSavassieestavavoltandodotrabalho”,
conta ela. “Oqueaconteceu foi covardia, pois achomui-
todifícil ele roubarR$10dealguém”, completa.

Omarido dela, Lucas Alves de Alvarenga, de 22, foi
criadocomYurie lembraqueelenãoeradeprocurarbri-
gas. “Aspessoasquebateramnelepegaramosdocumen-
tos e jogaram fora. Queriam que ele ficasse como indi-
gente”,avalia.LucasacreditaqueYuriestivessecomuma
turmadeamigosquandosurgiuadesavençacomoutro
grupo. Os demais correram,mas Yuri não conseguiu,
pois estava comopémachucado. “Elenãodeucontade

correr. Pegaramelena covardia”, imagina. “Podenão ter
justiçaparaeles aqui,mas tema justiçadeDeus.”Amãe
dorapaz, SheilaAlves,muitoabaladacomamortedo fi-
lho,nãoquis conversar comareportagem.

DESCRENÇA “Começamosanamorarquandotínhamos
15 anos e ficamos cinco anos juntos”, recorda Jéssica de
Araújo, sobre opai de seus filhos. Os dois terminaramo
relacionamentoapósYuriserpreso,emagostode2014.O
jovemfoicondenadoacincoanosequatromesesdepri-
sãopor assalto àmãoarmada,masdesdeagostodoano
passadocumpriaprisãodomiciliar. Jéssicadizquealem-
brança de Yuri será de alguémque amava os filhos. Ele
gostavadeandardepatins,oquefaziamuitobem,prin-
cipalmentenoparquevizinhoàcasadamãedele.

Jéssica estudou até a 7ª série; Yuri, até a 6ª. A jovem
conta agora comaajudadamãepara criar os três filhos.
Nãoacreditaqueapolíciaseempenharánaapuraçãoda
morte. “Elesvãolargar issopara lá”, lamenta.Atéofecha-
mento desta edição, nenhumórgão ligado aos direitos
humanosacompanhavaa investigação sobreoassassi-
nato brutal de Yuri.

Depois de espancado, rapaz teve
documento e dinheiro levados
por grupo de agressores
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