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Marcelo Victor

Local onde parentes e amigos velam o corpo de
Neide Mota Machado
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Amigos e familiares de Neide Mota não crêem em
suicídio
Segunda-feira, 30 de Novembro de 2009 12:28 Reportar erro | Comentários(1)

 Fernanda França

Amigos e familiares da médica
Neide Mota Machado não
acreditam que ela tenha
cometido suicídio, conforme está
sendo cogitado pela polícia. 

Gilson Almeida, integrante da
escola de samba “Tradição do
Pantanal”, da Coophatrabalho,
era amigo de Neide e afirma que
ela era uma pessoa “bem
resolvida, centrada e muito
forte”.

“Ela é uma das fundadoras da
nossa escola de samba, uma
pessoa muito alegre, forte, uma
pessoa que sabia o que queria. É
difícil acreditar que ela possa ter
cometido suicídio. Nunca vi
aquela mulher triste, sempre alto
astral”, comentou, durante o
velório.

Uma outra amiga íntima de
Neide, que não quis se
identificar, esteve com ela no fim
de semana, e disse que a médica
não aparentava estar triste.

“Pelo menos ela não passava
essa idéia para os amigos e a
família”, explicou. 

Segundo esta amiga, Neide comprou um vestido novo no fim de
semana, de cor azul, roupa que ela está usando no velório ao qual a
imprensa não tem acesso. 

Neide vai ser transladada para São Paulo, onde seu corpo será
cremado. A liberação da papelada para que isso ocorra deve se dar
por volta das 14h, segundo parentes da médica.

Não são só os parentes e amigos de Neide que repudiam a tese de
suicídio. Profissionais dizem que uma pessoa com formação médica
nunca usaria a Lidocaína para se matar.

O laudo sobre a morte deve ficar pronto em 15 dias.

 
 
Leia Mais:
30/11/2009
10:32 - Para anestesistas, suicídio com lidocaína não tem lógica
10:24 - Julgamento de Neide estava previsto para fevereiro
08:50 - Corpo de Neide Mota será cremado em São Paulo
07:40 - Família proíbe imprensa no velório de Neide Mota
06:20 - Corpo de Neide Mota será levado para São Paulo
 
29/11/2009
19:11 - Anestésico foi encontrado no carro de Neide Mota Machado
18:33 - Casal encontrou médica ainda com vida e seringa na mão
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18:10 - Inferno de Neide Mota começou com reportagem de 2007
17:50 - Corpo da ex-médica foi encontrado com uma seringa na mão
17:24 - Ex-dona de clínica de aborto é encontrada morta
 

    

Outras Notícias

14:14 - Trabalhadores de concessionárias terão reajuste de 6,5%
14:09 - Comissão do Senado exige diploma para jornalistas
14:03 - Juíza manda saúde fornecer remédio e leite a bebê doente
13:55 - Calógeras será fechada para comemoração do Dia do Samba
13:40 - Chuva inunda casas de moradores do Jardim Noroeste
13:36 - MPE é contra indulto a condenada por tráfico de drogas
13:23 - TJ planeja leilão eletrônico e alvará de soltura digital
13:15 - Inmet prevê chuva e máxima de 29ºC amanhã na Capital
12:57 - Emenda garante R$ 950 mil para drenagem em Amambai
12:46 - André se irrita e diz que nem sabia da vinda de Requião
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» ((((((( Escort XR3
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