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Lucas Porto vai a júri popular hoje, 30, no
Fórum do Calhau
Lucas Leite Ribeiro Porto vai sentar nesta quarta-feira,
30, no banco dos réus do Fórum Desembargador
Sarney Costa, no Calhau. Ele está preso no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas e vai a Júri Popular
acusado de ter violentado sexualmente e assassinado
a excunhada, a publicitária Mariana Menezes de
Araújo Costa Pinto, de 33 anos. O crime ocorreu no
dia 13 de novembro de 2016.
Somente neste ano, o julgamento de Porto já foi
adiado três vezes. Primeiramente a sessão judicial
estava prevista para ocorrer no dia 24 de fevereiro,
mas foi transferida para 24 de maio. Neste dia, o
Poder Judiciário teve de remarcá- lo para o dia 30 de
junho deste ano, em razão de o advogado de defesa
de Porto, Ricardo Ponzetto, ter abandonado a causa
em plena sessão do Júri Popular.
A sessão do Júri Popular desta quarta-feira, 30, vai ser
presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do
Júri, José Ribamar Goulart Júnior, e terá como
representante do Ministério Público, o promotor de
Justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca. A
assessoria de comunicação do fórum informou que o
julgamento de Porto deve durar mais de um dia, em
razão da quantidade de testemunhas que devem ser
ouvidas.
Antes de começar a audiência vai ser realizada uma
entrevista à imprensa, no fórum, com a presença do
juiz José Goulart Júnior; o promotor Marco Aurélio e a
diretora do fórum de São Luís, juíza Andréa Furtado,
obedecendo as regras sanitárias para evitar a
proliferação da Covid-19.
Processo O processo que tem Lucas Porto como réu
tramitou na 4ª Vara do Tribunal do Júri, foi
pronunciado a julgamento por Júri Popular e a pena
máxima a que pode ser submetido, caso seja
condenado, é de 60 anos de reclusão. Segundo os
laudos periciais apresentados pela Secretaria de
Segurança Pública (SSP), que constam no inquérito
apresentado à Justiça, Porto estuprou e assassinou a
ex-cunhada.
Ela foi morta por asfixia, ocasionada por sufocação e o
crime teria sido motivado por uma paixão incontida por
parte do acusado.

qualificado, tendo como qualificadores motivo torpe,
sem possibilidade de reação da vítima e feminicídio.
As penas combinadas podem chegar a até 60 anos.
De acordo com o Código Penal, no caso de homicídio
simples, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão, mas,
quando há qualificadores, a pena aumenta para até 30
anos.
No caso de crime de estupro, a pena é de 6 a 10 anos
de reclusão e caso a conduta resulte na morte da
vítima, a pena também é de 30 anos de prisão.
Manifesto Os familiares de Mariana Costa utilizaram o
Instagram "somos_todos_marianas" para convidar a
população a participar de um manifesto presencial por
volta das 7h30, desta quarta-feira, 30, na frente do
fórum, no Calhau.
Os participantes devem usar camisa branca e
máscara. O evento tem como objetivo pedir Justiça
pelos crimes contra a mulher, principalmente, nos
casos de feminicídio. Umas das mensagens postadas
no Instagram diz "Amanhã é tempo que Flor de Liz e
Todas Famílias que perderam suas filhas clamarão por
justiça!".
O outro lado O advogado de defesa de Lucas Porto,
Ricardo Ponzetto, declarou que o ato de confissão por
lei deve ser realizado perante o Poder Judiciário,
representantes do Ministério Público e da defesa.
Porto foi ouvido em juízo e afirmou que não matou e
não teve relação sexual sem o consentimento de
Marina Costa. "Portanto, há uma inverdade que vem
sendo propalada há anos, mas inexistente nesse
processo. Quem estiver no plenário e os senhores
jurados conhecerão a verdade e a inexistente dessa
pseudo-confissão", declarou Ricardo Ponzetto.
Ele também afirmou que levará professores, doutores,
legistas e biomédicos que vão aniquilar os laudos
existentes, pois não trazem a comprovação de
violência sexual e homicídio que eles imputem.
"Vamos trazer luzes da ciência e mostrar a verdade
para a sociedade de São Luís. Mariana morreu de
morte natural e isso será apontado no plenário", frisou
o advogado.

Porto foi indiciado por estupro e homicídio triplamente
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Ricardo Ponzetto pediu o desaforamento do processo,
devido a preocupação de haver um julgamento
imparcial. "Houve uma campanha em massa nos
meios de comunicação e nas redes sociais, que Lucas
é réu confesso, mas o Tribunal de Justiça garantiu que
pode ser realizado em São Luís", declarou o
advogado.
Mateus Porto, disse que tem a certeza que o seu
irmão, Lucas, é inocente. "Está sendo muito difícil
conciliar com o judiciário maranhense que nos
conceda o direito constitucional, que é dado a toda a
pessoa acusada, de provar a sua inocência. O
judiciário nos negou o direito das imagens do
condomínio de Mariana, acesso ao prontuário médico
e o celular dela. A defesa está fazendo o trabalho de
trazer a luz e mostrar a inocência do meu irmão. Lucas
jamais seria capaz de matar alguma pessoa", alega o
irmão de Porto
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Após 3 adiamentos, júri popular de Lucas
Porto ocorre nesta quarta em São Luís
Após 3 adiamentos, júri popular de Lucas Porto ocorre
nesta quarta em São Luís (Foto: Gilson Ferreira)

alertam sobre a importância da mobilização contra
casos de violência contra mulheres.

Será julgado nesta quarta-feira , dia 30 de junho, no 4º
Tribunal do Júri de São Luís , o empresário Lucas
Porto , denunciado pelo homicídio da publicitária
Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, ocorrido no
dia 13 de novembro de 2016, no interior do
apartamento na vítima, no bairro do Turu. O júri
popular já foi adiado por três vezes, e, na última
ocasião, os advogados de defesa abandonarem o
caso, no dia 24 de maio.

Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/30/apos-3adiamentos-juri-popular-de-lucas-porto-ocorre-nestaquarta-em-sao-luis/

O julgamento será no Fórum Desembargador Sarney
Costa (Calhau) e está previsto para ocorrer durante
mais de um dia. As sessões começarão sempre às
8h30, diariamente.
Antes do início da sessão de julgamento, nesta quartafeira (30.06), haverá coletiva de imprensa, às 8h , com
o juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José
Ribamar Goulart Heluy Júnior, que presidirá o
julgamento; o promotor de Justiça, Marco Aurélio
Ramos Fonseca; e a diretora do Fórum de São Luís,
juíza Andréa Furtado Perlmutter Lago.
Haverá restrições de acesso ao auditório onde
ocorrerá o júri, seguindo as normas sanitárias de
prevenção do novo coronavírus (COVID-19). A coletiva
será no Salão Ecumênico do Fórum.
Relembre o caso
Filha do ex-deputado Sarney Neto, Mariana Costa era
sobrinha-neta do ex-presidente da República José
Sarney, e foi encontrada morta no apartamento onde
morava, no bairro Turu, em São Luís. As investigações
da Polícia Civil apontaram que ela foi estuprada e
morta por asfixia.
Lucas Porto foi preso e confessou o crime que teria
sido motivado por uma atração que ele sentia por
Mariana. O acusado segue preso no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde responde pelos
crimes de estupro, homicídio e feminicídio.
Após a morte da publicitária, a família de Mariana
Costa criou o projeto 'Somos Todos Mariana', que
ajuda no combate ao feminicídio no Maranhão. A
iniciativa leva, para bairros e escolas, palestras que
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Vereadores fazem indicação coletiva ao
Governo do Estado e Prefeitura solicitando
posto policial com viaturas no Povoado
Coquelândia
Gidel Sena

Aprovado na sessão ordinária desta terça-feira (29),
na Câmara Municipal, pedido de autoria de todos os
vereadores.
A indicação de Nº 403/2021, ao Governador Flávio
Dino, ao secretário de estado de Segurança Pública,
Jefferson Portela, ao Comandante do 3º Batalhão de
Polícia Militar, Ten.
Cel. Marcelo e ao Prefeito Assis Ramos, da realização
de parceria, para que seja atendido o clamor das
comunidades localizadas no percurso da 'Estrada do
Arroz' até a Petrolina, para implantação de um Posto
Policial com viaturas no Povoado Coquelândia e assim
possa atender também outros povoados daquela
região, como as Comunidades Viva a Deus e Eldorado
que muito têm sofrido com o aumento da
criminalidade.
Ainda durante a sessão foram discutidas e aprovadas
por unanimidade uma outra indicação à Prefeitura
Municipal de Imperatriz para que sejam encaminhados
médico e profissionais da área, ao posto de saúde já
existente.
O presidente da Câmara, Alberto Sousa (PDT), junto
ao vereador Renê Sousa (PTB), receberam na
semana passada representantes do Fórum da
Cidadania da Estrada do Arroz, o presidente Francisco
Xavier acompanhado de Dona Neide, Maria do Carmo
(Miúda) e Sandrinha, que apresentaram os atuais
problemas que estão atingindo a população de toda
aquela localidade.
Por se tratar de duas indicações para as duas esferas
- estadual e municipal - e tema de grande importância
para as comunidades da população que vive a beira
da Estrada da Arroz (Rodovia Padre Josimo), o
presidente do Legislativo de maneira democrática
levou o tema para a indicação, discussão, subscrição
e aprovação de toda a Câmara, de todos os
vereadores.
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Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/314/oprogresso--30-de-junho-de-2021
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MPMA: Ex-Prefeito e Mais Seis Acionados
por Irregularidades em Licitação
Sousa Neto

Chapadinha (MA) - Quarta-Feira, 30.Junho.2021
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Buriti Bravo ingressou, no
último dia 24, com uma Ação por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo (
distante 360 km de Chapadinha ) e o ex-prefeito Cid
Pereira Costa.
Também foram acionados agentes públicos da gestão
municipal anterior, como o pregoeiro Carlos Alarico
Francisco Duarte; a secretária municipal de Finanças,
Vera Maria Oliveira da Costa; a presidente da
Comissão Permanente de Licitação (CPL), Milena
Vieira de Sousa Silva; além da empresa Ceplam e a
empresária Francidene Magalhães Torres.

O edital foi assinado pela presidente da CPL, Milena
Silva, que não tinha tal atribuição e não existe, no
contrato, a designação de um representante do
Município como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços. Outro ponto é que não há
comprovante de empenho da despesa.
Caso sejam condenados por improbidade
administrativa, os envolvidos estarão sujeitos ao
ressarcimento integral do dano causado, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos,
pagamento de multa e proibição de contratar ou
receber benefícios do Poder Público.
Redação: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA)
Site:
https://chapadinhasite.blogspot.com/2021/06/mpma-exprefeito-e-mais-seis-acionados.html

A ação é assinada pelo promotor de justiça Gustavo
Pereira Silva.
A tomada de preço n° 02/2019 teve como objetivo a "
contratação de empresa para a prestação de serviços
de assessoria técnica na elaboração de projetos de
captação de recursos para atender as necessidades
do município " e valor estimado de R$ 169.032,60.
Foi vencedora do certame a empresa Ceplam Francidene M. Torres - ME, com o valor de R$ 154 mil.
Ao analisar o procedimento licitatório, a Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça apontou
uma série de irregularidades. A primeira delas é que
não foi demonstrado que a administração municipal
não tinha, em seus quadros, servidores com
capacidade para executar o objeto da licitação.
Além disso, a pesquisa prévia de preços foi feita
somente junto a três fornecedores e não consta do
processo o comprovante de publicação do aviso do
edital na internet.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há outras cláusulas restritivas no
edital, como a desconsideração de propostas enviadas
por via postal e a necessidade de comparecimento
presencial à sede da CPL para obtenção do edital da
licitação.
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Após 3 adiamentos, júri popular de Lucas
Porto ocorre nesta quarta em São Luís
John Cutrim

casos de violência contra mulheres. (Jornal Pequeno)

Será julgado nesta quarta-feira, dia 30 de junho, no 4º
Tribunal do Júri de São Luís, o empresário Lucas
Porto, denunciado pelo homicídio da publicitária
Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, ocorrido no
dia 13 de novembro de 2016, no interior do
apartamento na vítima, no bairro do Turu. O júri
popular já foi adiado por três vezes, e, na última
ocasião, os advogados de defesa abandonarem o
caso, no dia 24 de maio.

Site: https://johncutrim.com.br/apos-3-adiamentos-juripopular-de-lucas-porto-ocorre-nesta-quarta-em-sao-luis/

O julgamento será no Fórum Desembargador Sarney
Costa (Calhau) e está previsto para ocorrer durante
mais de um dia. As sessões começarão sempre às
8h30, diariamente.
Antes do início da sessão de julgamento, nesta quartafeira (30.06), haverá coletiva de imprensa, às 8h, com
o juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José
Ribamar Goulart Heluy Júnior, que presidirá o
julgamento; o promotor de Justiça, Marco Aurélio
Ramos Fonseca; e a diretora do Fórum de São Luís,
juíza Andréa Furtado Perlmutter Lago.
Haverá restrições de acesso ao auditório onde
ocorrerá o júri, seguindo as normas sanitárias de
prevenção do novo coronavírus (COVID-19). A coletiva
será no Salão Ecumênico do Fórum.
Relembre o caso
Filha do ex-deputado Sarney Neto, Mariana Costa era
sobrinha-neta do ex-presidente da República José
Sarney, e foi encontrada morta no apartamento onde
morava, no bairro Turu, em São Luís. As investigações
da Polícia Civil apontaram que ela foi estuprada e
morta por asfixia.
Lucas Porto foi preso e confessou o crime que teria
sido motivado por uma atração que ele sentia por
Mariana. O acusado segue preso no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde responde pelos
crimes de estupro, homicídio e feminicídio.
Após a morte da publicitária, a família de Mariana
Costa criou o projeto 'Somos Todos Mariana', que
ajuda no combate ao feminicídio no Maranhão. A
iniciativa leva, para bairros e escolas, palestras que
alertam sobre a importância da mobilização contra
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Promotoria apura maus-tratos em presídio de
Santa Inês
A 5ª Promotoria de Justiça de Santa Inês instaurou
uma investigação criminal para apurar maus-tratos e
violência contra os detentos da Unidade Prisional de
Ressocialização de Santa Inês.
Segundo as informações publicada no Diário Oficial do
Ministério Público, a denúncia foi registrada na
Ouvidoria do órgão ministerial.
O caso está sob a responsabilidade da promotora
Camila Gaspar Leite, que já determinou a apuração
dos fatos, coleta de documentos, depoimentos e
realização de demais diligências.
Francisco Brunno Soares Oliveira, o diretor da
Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês,
foi notificado para que participe de audiência
extrajudicial que será realizada no dia 1º de julho de
2021, às 14h, por sistema de videoconferência, para
prestar esclarecimentos a respeito do caso.
O Procedimento Investigatório Criminal deverá ser
concluído no prazo de 90 dias, o qual poderá ser
prorrogado.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/06/promotori
a-apura-maus-tratos-em-presidio-de-santa-ines/
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 30 de Junho de 2021
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Começa hoje o julgamento de Lucas Porto
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.20.27-07.26.05-1625055149.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BANDEIRA 2. Qua, 30 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Julgamento de Lucas Porto
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.11.19-06.15.07-1625053780.mp4

4
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ASSUNTOS AFINS

Julgamento de Lucas Porto
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-08.19.02-08.20.42-1625053911.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - FALA MARANHÃO. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Policlínica é inaugurada para atender pessoas
idosas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-08.04.39-08.07.23-1625053514.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem é assassinado na Cidade Operária
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.59.08-07.59.28-1625057240.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

PM prende 4 pessoas por prática de furto de
cabos de energia
PM prende 4 pessoas por prática de furto de cabos de
energia, com o furto de cabos os furtadores vendiam o
material para compra de entorpecentes. A denúncia
ocorreu pela própria empresa que os furtadores são
contratados.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.54.42-07.56.44-1625057176.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Acontece hoje o julgamento de Lucas Porto parte 2
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.39.23-07.46.53-1625057002.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Acontece hoje o julgamento de Lucas Porto parte 1
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.32.42-07.35.28-1625056830.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia civil faz operação para apreender
fabricação de materiais de armas de fogo
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.14.56-07.15.56-1625056386.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homicídio registrado no bairro da Camboa
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.06.23-07.08.11-1625056193.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Prisão de jovem que comercializava drogas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.58.52-07.03.19-1625056100.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem é preso por feminicídio
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.26.05-07.29.30-1625055358.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Medidas protetivas contra crianças e
adolescentes
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.12.33-07.12.58-1625054778.mp4
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TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Inauguração da policlínica do idoso
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.09.37-07.11.46-1625054689.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem de 36 anos é preso com tabletes de
maconha
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.50.10-07.50.48-1625064058.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Assalto em açougue
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.49.09-07.50.10-1625064034.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Julgamento do acusado Lucas Porto por
estupro e assassinato de jovem Mariana
Costa
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.29.27-07.33.58-1625063475.mp4

19

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Preso o suspeito de matar a ex-mulher em
Campestre
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/30/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.23.40-07.26.19-1625063315.mp4
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RADIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUIS / MA - PONTO FINAL. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Assassinato em Vila América
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/30/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-09.36.18-09.37.54-1625061878.mp3
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RADIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUIS / MA - PONTO FINAL. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

2 assassinatos em São José de Ribamar
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/30/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-09.35.05-09.36.18-1625061693.mp3
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RADIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUIS / MA - PONTO FINAL. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Entrevista com a prefeita de Passos do
Lumiar
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/30/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-09.03.12-09.28.23-1625061460.mp3
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RADIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUIS / MA - PONTO FINAL. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Julgamento do acusado Lucas Porto - parte 2
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/30/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-08.54.32-08.58.25-1625061070.mp3
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RADIO MIRANTE AM 600 / SÃO LUIS / MA - PONTO FINAL. Qua, 30 de Junho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Julgamento do acusado Lucas Porto
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/06/30/RADIOMIRANTE
AM600SOLUISMA-08.13.03-08.21.59-1625060062.mp3
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