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Idoso de 78 anos vive abandonado em casa cheia de lixo

Ex-fotógrafo sofre de problemas psicológicos e vive de doações feitas por vizinhos

Um idoso de 78 anos está vivendo em condições
precárias em uma casa no Vale do Jatobá, na região
do Barreiro, em Belo Horizonte. Há dois anos, ele
vive entre a sujeira e sobrevive de doações de
conhecidos.

Segundo os vizinhos, José Pereira da Silva trabalhava
como fotógrafo na década de 80 e chegou a
registrar eventos políticos importantes no país.
Desde que sua mulher foi levada à um asilo, no
entanto, ele começou a ter problemas psicológicos,
que se agravaram depois que sua casa foi assaltada.

Leia mais notícias no R7 MG

A casa está cheia de entulho. A geladeira não
funciona e está cheia de lixo acumulado. Fezes e
urina estão espalhadas próximo ao banhiero e o odor
em toda a casa não é suportável para pessoas de
fora. Uma das poucas pessoas que tem acesso à
residência é o estudante Hélio Soares dos Santos,
vizinho de Silva e filho de um antigo amigo do idoso.

— Ele tinha uma vida ativa. A situação que eu vejo
agora não é a mesma que eu via quando Seu José
trabalhava.

Junto com outros moradores da região, eles doam
comida e roupas para Silva. No entanto, o idoso usa
camisas como bermudas e ainda acredita que a
mulher ainda esteja morando com ele. Ele só se
lembra de o nome de uma irmã, Maria Pereira da
Silva, mas nenhum dos vizinhos conseguiu localizá-la.

A Prefeitura de Belo Horizonte ficou de apurar a
situação de Silva, mas ainda não há informações

sobre qual será o destino do idoso.
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