
No final da tarde do dia 3/12/20 o Sr. Saul Klein tomou conhecimento de que

algumas mulheres procuraram o Ministério Público e fizeram absurdas

acusações contra ele.

A verdade é que o Sr. Saul Klein se encontra, mais uma vez, na posição de

vítima de falsas e criminosas acusações. Precedentes tentativas frustradas de

várias das “denunciantes” nas áreas cível e trabalhista comprovam a farsa ora

em marcha, que muito impacta a integridade moral e o prestígio social dele.

Iniciativa semelhante já foi devidamente desqualificada e arquivada, a

pedido do Ministério Público, após ampla investigação da Polícia Civil. A

sobreposição de mentiras e especulações não prosperou em ambiente que

preserva a realidade dos fatos, o que novamente acontecerá.

É bom que se saliente: o Sr. Saul Klein jamais manteve relações sexuais

não consentidas. Ele também nunca admitiu a presença de menores de idade

em seus eventos, tendo sempre sido esse tema pauta de sua agenda de

responsabilidade como anfitrião. Seus seguranças eram todos funcionários de

empresa especializada que simplesmente garantiam a tranquilidade de todos,

atuando na área externa dos imóveis. Eles jamais intimidaram quem quer que

fosse.

O Sr. Saul Klein vem sendo vítima de um grupo organizado que se uniu

com o único objetivo de enriquecer ilicitamente às custas dele, através da

realização de ameaças e da apresentação de acusações falsas em âmbito

judicial, policial e midiático. Várias dessas pessoas já conseguiram se aproveitar

dele em outras oportunidades, causando-lhe prejuízo milionário, e estavam

acostumadas a essa situação. Quando perceberam que esse tempo acabou,

passaram a difamá-lo publicamente. Ele sente profunda indignação diante

desse quadro, mas se defenderá com toda a tranquilidade, pois tem absoluta

confiança na Polícia, no Ministério Público e no Poder Judiciário, que já



atestaram sua inocência em investigação anterior e certamente o inocentarão

mais uma vez.

Atenciosamente,

André Boiani e Azevedo (andre@azevedo.adv.br)


