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Mais uma vítima das agres-
sões dos seguranças do Shopping
Goiabeiras foi identificada ontem
pela delegada Ana Cristina Feld-
ner, que agora tenta localizar o
homem que seria um morador de
rua. Com mais este caso, sobe pa-
ra 3 o número de pessoas discri-
minadas e maltratadas dentro do
local, onde Reginaldo Donnan
dos Santos Queiroz, 31, foi es-
pancado e morto.

O outro caso de espancamen-
to dentro do Goiabeiras ocorreu
em novembro e foi descoberto na
semana passada pela delegada. A
vítima prestou depoimento e cho-
rou durante toda a oitiva. Ele reco-
nheceu pelo menos 1 dos agresso-
res que vitimaram o vendedor am-
bulante. Como sequela, ele perdeu
a mobilidade de um dedo, quebrado du-
rante a sessão de tortura.

A terceira vítima foi apontada por
uma das 4 testemunhas ouvidas ontem no
Centro Integrado de Segurança e Cidada-
nia (Cisc) do Verdão no inquérito que apu-
ra a morte do vendedor ambulante. A dele-
gada explica que a situação foi menciona-
da por uma testemunha e o Boletim de
Ocorrências (BO) foi encontrado. Assim

como nos outros 2 casos, os seguranças do
Goiabeiras registraram queixa contra a ví-
tima. O documento foi lavrado em abril
deste ano e a acusação dos funcionários
aponta que o morador de rua tentava furtar
nas dependências do centro de compras.

A pessoa não teria sido vítima de es-
pancamento, mas de maus-tratos por 2 se-
guranças, que são investigados na morte
de Reginaldo. Como se trata de uma pes-

soa sem residência fixa, pode haver difi-
culdade em encontrá-la para prestar depoi-
mento. 

As 4 testemunhas ouvidas ontem pe-
la delegada são funcionárias do Shopping.
Três delas não estavam no local no dia do
espancamento de Reginaldo, mas têm li-
gação indireta com o fato. Uma delas, foi
quem encontrou a carta deixada pela víti-
ma. A quarta testemunha é um segurança

que foi a primeira pessoa a
abordar Reginaldo dentro
do Goiabeiras.

Segundo Ana Cristi-
na, algumas pessoas ainda
serão ouvidas antes da
conclusão do inquérito, in-
clusive testemunhas que já
prestaram depoimento de-
vem voltar a prestar
esclarecimentos pa-
ra sanar algumas
dúvidas. Os depoi-
mentos devem ser
encerrados em um
prazo de 2 dias.

Para concluir
as investigações, a
delegada também
aguarda o laudo do
áudio de uma fil-
magem feita com o
celular do segurança Ed-
naldo Rodrigues Belo, 29.

As imagens mostram a entrada de Regi-
naldo no Pronto-Socorro Municipal de
Cuiabá e uma fala de Belo, que não está
compreensível. O material foi mandado
para a perícia para que fosse feita uma
“limpeza” no som.

Ana Cristina informa que a conclu-
são deve ocorrer na próxima semana e as
pessoas ouvidas, embora não sejam teste-
munhas fundamentais, são importantes

para que seja traçado um passo a passo do
que ocorreu com Reginaldo dentro e fora
do Goiabeiras.

Transferência - A defesa de Jeffer-
son Luiz Lima Medeiros, 24, deve entrar
hoje com mandado de segurança para pe-
dir a transferência dele do Centro de Res-
socialização de Cuiabá (CRC), antigo
Carumbé, para a Polinter ou Presídio Mi-

litar de Santo An-
tônio do Leverger.
O advogado Ra-
fael Benetty Poffo
aguarda documen-
tação que deve ser
entregue pelo
Shopping Goia-
beiras para dar en-
trada no pedido de
transferência. En-
tre os documentos
solicitados, estão

a autorização da Polícia Federal concedi-
da ao Goiabeiras para o desenvolvimento
de segurança orgânica, contrato de víncu-
lo empregatício de Jefferson e atribuições
dos seguranças dentro da instituição. O
advogado acredita que esses documentos
mostrarão que Jefferson tem direito por
lei a cela especial. Poffo afirma que o
acusado ocupa uma cela na ala dos evan-
gélicos por medida de segurança. Ele ga-
rante que Jefferson sofre ameaça dos ou-
tros presos.

CRIME NNO GGOIABEIRAS

Identificada 3ª vítima de agressão
Uma das 4 testemunhas ouvidas ontem pela Polícia afirma que um morador de rua sofreu maus-tratos dentro do shopping em abril

Delegada eespera eencerrar ddepoimentos eem 22 ddias ee aaguarda llaudos ppara cconcluir iinquérito
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Confirmada a 7ª
morte por gripe
suína em MT

“Algumas pessoas 
ainda serão ouvidas
antes da conclusão 

do inquérito


