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dia a dia
DESTAQUE

Filho é acu
mãe em c
A
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Polícia Militar de Sorocaba deteve em flagrante, anteontem, às
1 2 h 3 1 , o p e d re i ro
Marcelo Moreira Silva, 44 anos, por abandono,
maus tratos e cárcere privado
da mãe Beatriz Moreira Igreja,
81, no Jardim Nova Manchester,
zona oeste de Sorocaba. O cabo
Leandro Gomes Vieira, 37, afirma que a idosa foi encontrada
nua, debilitada e suja na cama.
“Recebemos a denúncia de vizinhos e fomos à rua Januário
Caserta. A casa estava trancada
com cadeado. Um mau cheiro
terrível”, diz.
O cabo Vieira relata que Marcelo encontrou a idosa com
restos de comida nos cabelos e
sujeira por todo o corpo. “Ela
não conseguia levantar. Não sei
o que era, mas tinha muita sujeira nela. Mal conseguia falar”,
afirma o policial Militar.
O PM diz que o filho tentou se
justificar, dizendo que não tinha condições de cuidar da
mãe, “pois trabalhava em uma
obra o dia todo e as irmãs moravam em São Paulo”. “Ele alegou que mora com a mulher,
em uma rua do mesmo bairro, e
deixava comida em potes de
sorvete, três vezes por dia.”

Gilson Hanashiro/Agência BOM DIA

BOLETIM/ Beatriz foi encaminhada pelo SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de Urgência) ao Pronto Atendimento
da Zona Oeste, onde foi internada e medicada. O filho Marcelo foi levado para a delegacia
seccional. A delegada plantonista Silvia Elmara Monteiro
indiciou o pedreiro por crime
contra a pessoa - abandono de
incapaz (artigo 133 do Código
Penal) e cárcere privado (artigo
148). “Segundo os policiais, ela
estava trancada em uma casa
quente, escura e insalubre. Dei
voz de prisão na hora”, diz a delegada. “Quando chegou aqui,
ele mudou a versão. Afirmou
DAY AFTER
Beatriz Moreira tentou mostrar vitalidade. Mudou uma escada
de madeira de lugar e arrumou o quarto. No final da tarde de
ontem, ela, com a companhia das filhas Eliane e Cláudia, e de
Luís Matias, foi ao 4º DP depor em defesa do filho Marcelo

Policial militar que
atendeu ocorrência
diz que idosa estava
suja e debilitada

que morava no local com a
mãe. Mas a declaração dele é
incompatível com o ambiente,
sujo e abandonado”, conta.
Silvia afirmou que Beatriz
não tem pleno gozo de suas capacidades mentais e tem dificuldade de locomoção. No boletim de ocorrência, a idosa estava “suja por restos de suas necessidades fisiológicas e resquícios de comida pelo corpo e
que ela tinha dificuldades para
se alimentar sozinha.”
O pedreiro foi encaminhado
ao CDP (Centro de Detenção
Provisória) de Sorocaba, onde
está preso. “Não cabe fiança”,
afirma a delegada. “O local estava largado, escuro e imundo.
Impossível alguém dizer que
morava ali. Como um filho pode levar comida para a mãe e
simplesmente ir embora depois de fechar o cadeado? Isso é
inaceitável”, afirma Silvia. “Ele
tentou se justificar. Disse que
são condições de pobreza. Mas
era caso de abandono e maus
tratos. A perícia teve que entrar
no local com máscara”. A família nega as acusações.
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Pedreiro pode receber
pena maior que 5 anos
Marcelo Moreira Silva pode
receber uma pena maior
que a prevista para o crime
de sequestro e cárcere
privado (2 a 5 anos de
reclusão) e maus tratos.
Segundo a delegada Ana
Luiza Salomone, da DDM
(Delegacia de Defesa da
Mulher), como ele é filho
da vítima Beatriz Moreira
Igreja, que tem 81 anos, ele
pode ter se complicado.
“Não basta a família negar.
Marcelo irá responder por
cárcere privado e
abandono de incapaz”, diz.
“Foi feito o flagrante na
delegacia. Agora, ele será
julgado e condenado.”

15

dias, pelo menos, foi
o tempo que Beatriz
Moreira Igreja teria
ficado abandonada

