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Idosa abandonada pela filha e trancada em

casa é resgatada por policiais em Contagem
Vítima estava seminua dentro de imóvel sujo e com mau cheiro. A filha não foi

encontrada pela PM.

Cristiane Silva

Publicação: 03/09/2013 07:26 Atualização:

Uma idosa de 73 anos foi encontrada em situação de abandono na noite de segunda-feira no Bairro Nossa

Senhora de Fátima, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela teria sido trancada em

casa pela própria filha, de 34 anos, que não foi encontrada.

De acordo com a Polícia Militar (PM), vizinhos da vítima, que mora na Rua João Damasceno, disseram que

a idosa é deixada sozinha por vários dias seguidos e sempre grita por socorro, mas a casa fica trancada.

Na noite passada, militares do 18º Batalhão foram até o local e conseguiram arrombar o cadeado para

entrar. Dentro de casa, a situação era degradante. Conforme a ocorrência, a residência estava muito suja

e com mau cheiro. A idosa foi encontrada seminua, mas não tinha nenhuma marca de ferimentos.

Um vizinho se responsabilizou pela vítima e a levou para a casa dele. Até o início da manhã desta terça-

feira, a filha da idosa não havia sido localizada. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Acompanhe também o EM.com pelo Twitter
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