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usado de manter a
cárcere privado

O pedreiro Marcelo Moreira foi
preso após ter abandonado a mãe,
Beatriz Moreira em casa do Jardim
Nova Manchester, zona oeste

Irmã e colega negam acusações

OUTRA VERSÃO /O mestre-deobras Luís Fernando Matias, 36,
supervisor de Marcelo, afirma
que Beatriz tinha acesso ao cadeado da porta e tinha a possibilidade de sair da casa quando
quisesse. “Embora pareça que
estava trancada, não era o que
acontecia. Ela tem uma chave e
pode abrir a porta quando quiser”, diz. Segundo ele, traba-

lhava com o acusado há quatro
anos e nunca ouviu uma reclamação de Beatriz sobre o filho.
“Ele morava aqui. Dormia com
ela e, depois de sair, deixava o
rádio ligado para a mãe ouvir.”
Luís afirma que a Polícia Militar não deu voz de prisão na
casa e que Marcelo foi com o
próprio carro até a delegacia.
“Ele colaborou com as investigações. Fui eu quem mostrei
onde Marcelo estava, em um
condomínio em obras”, afirma
o mestre de obras. “Não entendo como foi preso. Foi até a casa, mostrou a mãe aos dois policiais militares e negou as acusações de maus-tratos e abandono. Ao contrário do que está
no Boletim de Ocorrência, ela e
a casa não estavam sujas. O
cheiro não era insuportável.”
A irmã da vítima ressalta que
a idosa foi liberada pelo Pronto
Atendimento às 3h de ontem.
“Ela foi deixada pelo SAMU
[Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] na casa da exmulher do Marcelo. Um absurdo”, afirma. Segundo os familiares, os resultados dos exames
de Beatriz deram todos normais. O documento não foi
apresentado à reportagem.
Dona Beatriz, muito simpática, ofereceu refrigerante e água,
mas aparentava não saber que o
filho estava preso e as acusações contra ele.
“Sabe, às vezes essas coisas
acontecem comigo. Fico sem
saber onde estou. Uma mulher,
lá no Largo do Divino, perguntou se eu precisava de ajuda. Eu
disse que não quero saber de
gente cuidando de mim. Não
aceitei ”, diz ela, com o olhar
triste.

Cláudia Maria e Eliane Moreira, filhas da idosa Beatriz, defendem o irmão Marcelo de todas as acusações
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O BOM DIA foi à casa da
idosa Beatriz Moreira Igreja, 81 anos, para verificar o estado do local e fazer fotografias. A
casa continuava suja e o quarto
em situação de caos, com colchão virado e roupas espalhadas pelo chão. Uma inquilina,
que não quis se identificar, afirmou que não sabia da situação
da idosa. Dez minutos depois, a
dona de casa Cláudia Maria
Moreira, 56 anos, filha de Beatriz e irmã do acusado de cárcere privado e maus tratos, Marcelo Moreira Silva, chegou ao
local com a vítima. Ambas defenderam o parente. A reportagem perguntou para a idosa se o
filho a abandonou. Ela respondeu: “Ele nunca me tratou
mal ”, afirma. “Olha, a casa
precisa de algumas reformas,
mas está boa”, diz.
Cláudia afirmou que o irmão
cuidava da mãe e nunca deixaria a mãe isolada na casa. “Tudo
é uma grande mentira. Ele não
podia ficar 24 horas com a mãe,
mas morava com ela. Separouse da mulher há 15 dias”, alega
ela. “Minha mãe está bem.
Nunca precisou de ajuda, trabalha até hoje. Veja como ela
está bem, anda e se locomove,
ao contrário do que está escrito
no boletim de ocorrência.”

Luís Fernando Matias, mestre-de-obras, mostra que a corrente com cadeado girava para a idosa abrir e sair

JUSTIFICATIVA

“Ao contrário do que está no Boletim de Ocorrência, ela e a casa não
estavam sujas. O cheiro não era insuportável, como disseram”
_Luís Fernando Matias, 36 anos
Mestre de obras, chefe do pedreiro Marcelo Moreira Silva, acusado de cárcere privado e maus tratos contra a mãe Beatriz Moreira

