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Prefeitura de São Luís rebate denúncia de
vacinas vencidas
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ASSUNTOS AFINS

A Prefeitura de São Luís lançou uma nota na tarde
desta sexta-feira (3) afirmando que todas as vacinas
contra Covid-19 aplicadas no município estavam
dentro do prazo de validade. A afirmação veio após a
repercussão do levantamento feito pela Folha de São
Paulo afirmando que 26 mil doses da vacina
AstraZeneca haviam sido aplicadas no Brasil no
mesmo estando expiradas. Dessas, 393 doses foram
aplicadas em São Luís. "A Secretaria Municipal de
Saúde (Semus) afirma que todas as vacinas contra a
Covid foram aplicadas em São Luís dentro do prazo
de validade. A Semus informa ainda que não foi
notificada pelo Ministério da Saúde ou qualquer
autoridade sanitária sobre supostas irregularidades de
vacinas e reforça que segue todos os protocolos
exigidos, possuindo um procedimento operacional
padrão que garante a segurança do processo de
vacinação", diz a nota. A Semus também afirmou ter
checado todos os lotes apontados na reportagem e
afirma que todos os lotes foram aplicados dentro do
prazo de validade. A prefeitura da cidade de Maringá
(PR), cidade apontada como a que mais vacinou com
doses de vacinas vencidas, também se pronunciou.
De acordo com o secretário de Saúde de Maringá,
Marcelo Puzzi, houve um erro no banco de dados do
Sistema Único de Saúde (SUS). "O lançamento no
Sistema Conect SUS está diferente do dia da
aplicação da dose. Isso porque, no começo da
vacinação, a transferência de dados demorava a
chegar no Ministério da Saúde, levando até dois
meses. Portanto, os lotes elencados são do início da
vacinação e foram aplicados antes da data do
vencimento. Concluindo, não houve vacinação de
doses vencidas em Maringá e sim erro no sistema do
SUS", afirmou em nota.
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Dino libera bares e restaurantes até 00h
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Com o intuito de manter a integridade das atividades
comerciais e evitar aglomerações, o Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio
e Energia (Seinc), anunciou, durante coletiva nesta
sexta-feira (2), novas medidas sanitárias que
f lex ib i l izam o horár io  e a capacidade para
funcionamento de bares e restaurantes localizados na
Ilha de São Luís.

A partir de terça-feira (6), até o dia 12 de julho, estes
estabelecimentos poderão funcionar até 0h (horário de
fechamento).

As novas medidas se deram após diálogos do
Governo do Estado, via Seinc, com representantes
das categorias, levando em consideração, também, os
índices sanitários referentes aos números de
infectados e de internações. Participaram das reuniões
representantes do Sindicato Empresarial de Bares e
restaurantes do Maranhão (Sindebares) e da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel).

"Tomamos esta nova medida com base na forma séria
e efetiva que o Maranhão e o Governo do Estado vêm
enfrentando a pandemia. Com a vacinação e o
cumprimento das regras sanitárias em pleno
funcionamento, determinamos estas alterações de
forma a minimizar ainda mais a concentração de
pessoas em estabelecimentos da Ilha de São Luís,
com uma maior variedade de horários", afirmou
Simplício Araújo, secretário da Seinc. Simplício Araújo
acrescenta, ainda, que para que as novas medidas
tenham êxito, é necessário que tanto a população
quanto os donos de estabelecimentos continuem a
seguir os protocolos sanitários estabelecidos. "Por
meio do diálogo constante, conseguiremos trabalhar
estas pautas e gerar ações concretas neste momento
de crise sanitária que enfrentamos", finalizou.

Mais medidas sanitárias

Válidas para todo o Estado, foram anunciadas a
liberação de eventos com até 150 pessoas, a
realização de eventos até 0h, o funcionamento de 80%
da capacidade para a administração pública estadual e
a ocupação de 70% da capacidade em igrejas. Tudo a
partir de terça-feira (6).

Já para a Ilha de São Luís, foi determinado o
funcionamento de 70% da capacidade supermercados,
academias, salões, bares e restaurantes - estes dois
últimos podem funcionar até às 0h. Comércio e

Indústria podem funcionar das 9h às 21h.

Outra medida foi a determinação ao grupo de risco
vacinado, que poderá retornar ao trabalho após 30
dias (exceto gestantes), válido para os setores público
e privado.
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Seciju celebra a publicação da lei que inclui
conteúdos sobre a prevenção da violência

contra a mulher nos currículos da educação
básica

 

ARIMATÉIA JR. Sáb, 3 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Instituindo alterações curriculares para as escolas do
Brasil, a Lei nº 14.164/21 estabelece que a educação
infantil, os ensinos fundamental e médio ofertadas
pelas instituições públicas e privadas de ensino
passarão a abordar temas sobre enfrentamento a
violência contra a mulher e a realizarão anualmente a
Semana Escolar de Combate à Violência contra a
Mulher no mês de março. Diante disso, a Secretaria
de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da
Gerência de Políticas de e Proteção às Mulheres,
ressalta a importância da inclusão dessa pauta na
educação.

Para a gerente de Políticas e Proteção às Mulheres da
Seciju, Flávia Munhoz Martins, iniciativas que auxiliam
no enfrentamento às violências contra a mulher no
ambiente de ensino da educação básica, instruindo
sobre como identificar, denunciar e não reproduzir
compor tamentos  v io len tos  são de ex t rema
importância. "A inserção do tema no currículo escolar
é uma forma de colocar esse diálogo entre os
estudantes e de levar o assunto para o ambiente
familiar e social das crianças e adolescentes, além de
ser uma maneira de prevenir a construção de futuros
agressores e contribuir para que os índices de
violência sejam cada vez menores futuramente", disse.

A alteração no artigo 26, parágrafo 9ª, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96, prevê a inclusão de conteúdos relativos aos
direitos humanos e à prevenção de todas as formas
de violência contra a criança, o adolescente e a
mulher, como temas transversais, nos currículos de
escolas públicas e privadas de ensino de educação
básica e a produção e distribuição de material didático
adequado a cada nível de ensino.

Semana Escolar de Combate à Violência contra a
Mulher

Os objetivos da Semana Escolar de Combate à
Violência contra a Mulher é impulsionar a reflexão
crítica entre estudantes, profissionais da educação e
comunidade escolar sobre a prevenção e o combate à

violência contra a mulher; integrar a comunidade
escolar no desenvolvimento de estratégias para o
enfrentamento das diversas formas de violência,
notadamente contra a mulher; abordar os mecanismos
de assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, seus instrumentos protetivos e os
meios para o registro de denúncias; capacitar
educadores e conscientizar a comunidade sobre
violência nas relações afetivas; promover a igualdade
entre homens e mulheres, de modo a prevenir e a
coibir a violência contra a mulher; promover a
produção e a distribuição de materiais educativos
relativos ao combate da violência contra a mulher nas
instituições de ensino.

(Shara Rezende/ Governo do Tocantins)

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1004627/seciju-

celebra-a-publicacao-da-lei-que-inclui-conteudos-sobre-

a-prevencao-da-violencia-contra-a-mulher-nos-

curriculos-da-educacao-basica
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Caso Mariana Costa: julgamento entra no 4º
dia neste sábado (3)
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O julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto acusado
pelo homicídio qual i f icado por feminicído da
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto
(foto) entra no 4º dia neste sábado (3).

O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, que preside
o júri, suspendeu a sessão de sexta-feira (2) por volta
das 22h45, após o depoimento da 14ª testemunha.
Foram ouvidas 5 testemunhas: um médico perito, pela
manhã e uma médica perita pela tarde, ambos
assistentes técnicos contratados pela defesa; a irmã e
a mãe da vítima e uma prima do viúvo da vítima.

Já foram ouvidas nos três dias de julgamento 14
pessoas. Ao todo serão ouvidas 23 pessoas. Após os
depoimentos de todas as testemunhas, será
interrogado o acusado. Não há previsão para o final do
júri.

JULGAMENTO

Teve início na manhã de quarta-feira (30), no 4º
Tribunal do Júri de São Luís, o julgamento de Lucas
Leite Ribeiro Porto acusado pelo homicídio qualificado
por feminicído da publicitária Mariana Menezes de
Araújo Costa Pinto (foto) , ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016, no interior do apartamento na
vítima, no bairro do Turu.

O julgamento foi presidido pelo juiz titular da 4ª Vara
do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy
Júnior. Serão ouvidas 10 testemunhas de acusação e
10 de defesa, além de seis assistentes técnicos de
perícia contratados pela defesa. Neste primeiro dia
foram ouvidas 4 testemunhas, sendo 2 arroladas pela
acusação (1 médico psiquiatra e 1 médico legista) e 2
arroladas pela defesa (médico cardiologista e um
morador do prédio onde residia a vítima).

Quinta-feira (1 ), segundo dia do Tribunal do Júri de
Lucas Porto , foi marcado por depoimentos e pedido
de nova perícia no celular de Mariana , negada pelo
júri. Foram ouvidas 5 testemunhas, sendo uma vizinha
que socorreu a vítima (arrolada pelo MP) e 4 na parte
da tarde e início da noite (assistentes técnicos
contratados pela defesa, sendo 1 analista de sistemas,
um perito audiovisual, 1 médico psiquiatra, 1
psicóloga).

Na sexta-feira (2) a equipe de defesa de Lucas

apontou negligência no processo de necropsia
realizado no cadáver de Mariana . As lesões
encontradas no corpo poderiam ter sido causadas
devido ao transporte da vítima até o hospital. Foram
ouvidas 5 testemunhas, uma na parte da manhã (um
médico perito contratado pela defesa). Pela tarde
foram ouvidas 4 pessoas, uma médica perita
contratada pela defesa, uma das irmãs da vítima que
foi arrolada pela defesa e acusação, a prima do viúvo
da vítima e a mãe da vítima, arroladas pela acusação
(MP).

O Ministério Público acusa Lucas Porto pelo crime
de homicídio qualificado por feminicídio por asfixia;
mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima; e por meio cruel, objetivando ocultar outro
crime.

Na época do crime, o réu, que está recolhido no
Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde então,
era casado com a irmã da vítima.

HISTÓRICO DO PROCESSO

A denúncia formulada pelo Ministério Público
Estadual foi recebida pela Justiça em dezembro do
mesmo ano. A primeira audiência de instrução ocorreu
em 16 de março de 2017 para depoimento das
testemunhas, tendo continuidade em 18 de maio de
2017 para interrogatório do réu.

Após nova audiência de instrução realizada em 25 de
outubro de 2018, o juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior pronunciou o acusado ao julgamento perante o
júri popular e negou ao réu o direito de aguardar o
recurso da decisão em liberdade.

O júri fora marcado para 24 de fevereiro de 2021, mas
teve que ser adiado para o dia 24 de maio de 2021
porque faltavam os laudos das perícias requeridas
pela defesa, e os peritos ainda não haviam respondido
os quesitos de outro laudo que a defesa apresentou.

No último dia 24 de maio o julgamento não ocorreu
porque o advogado Ricardo Ponzetto deixou o
plenário, abandonando a causa. Estavam habilitados
para o júri sete advogados de defesa, mas apenas
Ricardo Ponzetto compareceu. Na abertura da sessão
ele pediu o adiamento do júri, que foi indeferido pelo
magistrado, após parecer do promotor Marco Aurélio
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Ramos, que pediu a realização do julgamento. Na
própria sessão, foi marcado o júri para 30 de junho de
2021.

As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi
estuprada e morta por asfixia. A perícia revelou lesões
no corpo da vítima, resultantes de intensa luta corporal
com o assassino. Inchaço na cabeça, manchas nas
pernas, marcas de esganadura no pescoço e outras
lesões de defesa foram os indícios encontrados.

A TV Cidade/Record TV relembrou o caso no
programa Cidade Alerta-MA em 19 de novembro de
2020, reunindo depoimentos da acusação e defesa. A
equipe de defesa de Lucas continua negando a autoria
do crime e afirma que não há provas do estupro. Por
isso, novas perícias seriam realizadas para sanar
algumas dúvidas.

O advogado de acusação , João Batista Ericeira ,
disse que há sim provas suficientes para apontar
Lucas Porto como autor do crime. Para ele, não há
dúvidas sobre a condenação.

Os detalhes na reportagem de Marcos Martins, da TV
Cidade/Record TV.

Assista abaixo:

Saiba mais:

Laudo confirma que Mariana Costa foi estuprada e
morta pelo cunhado

Polícia confirma conjunção carnal no caso Mariana
Costa

Polícia apresenta suspeito de assassinar publicitária
em SL

O CRIME

Mariana Menezes de Araújo Costa, 33 anos, foi
encontrada morta no apartamento em que morava no
bairro Turu, em São Luís no dia 13 de novembro de
2016. As investigações da Polícia Civil apontaram que
ela foi estuprada e morta por asfixia . Segundo a
polícia, a perícia revelou lesões no corpo da vítima,
resultantes de intensa luta corporal com o assassino.
Inchaço na cabeça, manchas nas pernas, marcas de
esganadura no pescoço e outras lesões de defesa
foram os indícios encontrados.

O empresário Lucas Leite Ribeiro Porto, cunhado da
vítima, foi preso no mesmo dia do assassinato .
Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão afirmam que as imagens do
circuito interno de segurança do prédio onde Mariana

estava mostram que Lucas foi a única pessoa que
visitou o apartamento no horário do crime.

Em maio de 2017, o juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri, José Ribamar Goulart Junior, determinou que
Lucas Porto fosse submetido a exame de avaliação
mental , a ser realizado por peritos psiquiatras do
Hospital Nina Rodrigues. Em agosto do mesmo ano , o
empresário realizou um novo exame psiquiátrico.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/caso-

mariana-costa-julgamento-entra-no-4o-dia-neste-sabado-
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Em nota, Prefeitura de São Luís garante que
não aplicou doses de vacina vencida contra

Covid
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Eduardo Ericeira

A Prefeitura de São Luís garante que não aplicou
doses da vacina AstraZeneca contra Covid-19 fora da
validade.

A Secretaria de Saúde, diz a nota, checou todos os
lotes apontados na reportagem e afirma que todos
foram aplicados dentro do prazo de validade.

Matéria do jornal Folha de São Paulo identificou que
pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina
AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de
saúde do país até 19 de junho. Os dados constam de
registros oficiais do Ministério da Saúde. Os
imunizantes com o prazo de validade expirado haviam
sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros.

A vacina da AstraZeneca tem validade de seis meses,
assim como a da Pfizer. Esses prazos são definidos a
partir das evidências disponíveis e podem sofrer
alterações. A vacina da Janssen, por exemplo,
ganhou um mês e meio adicional de validade
recentemente -hoje, dura até quatro meses e meio.

Procurada pela Folha, a AstraZeneca não quis se
posicionar sobre as vacinas ministradas após validade
no país. A empresa informou que responde pela
produção dos imunizantes, mas sua distribuição é de
responsabi l idade do PNI (Plano Nacional de
Imunização).

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/07/em-

nota-prefeitura-de-sao-luis-garante.html
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Sete municípios do Baixo Parnaíba teriam
aplicado doses de vacinas vencidas, segundo

Folha de S. Paulo
 

GILDEAN FARIAS - EM DESTAQUE. Sáb, 3 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Blog Gildean Farias com informações da Folha de S.
Paulo e O Imparcial

Ao menos 1.358 maranhenses tomaram doses da
vacina AstraZeneca fora da validade no Maranhão,
segundo levantamento feito pela Folha de S. Paulo.
Segundo o veículo, os imunizantes expirados fazem
parte de oito lotes importantes ou adquiridos por
consórcio e, ao todo, 26 mil doses expiradas foram
aplicadas no país todo.

O município com maior número de doses de vacinas
expiradas é São Luís, com 393 doses aplicadas, logo
seguido por Presidente Dutra, com 216 doses. Ao todo
foram 83 municípios ao receber os lotes.

Na região do Baixo Parnaíba, sete municípios teriam
aplicado doses de vacinas vencidas, somando 16
doses fora da validade. Veja abaixo, os municípios e o
total de vacinas expiradas que foram aplicadas,
segundo o levantamento feito pela Folha de S. Paulo.

Tutoia: 8 doses

Anapurus: 3 doses

Magalhães de Almeida: 1 dose

Chapadinha: 1 dose

Paulino Neves: 1 dose

Brejo: 1 dose

Milagres do Maranhão: 1 dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Magalhães de
Almeida divulgou nota ainda nesta sexta-feira (2),
onde nega que tenha havido aplicação de doses de
vacinas contra a Covid-19 fora do prazo de validade.
Veja a nota, na íntegra:

Levantamento

Os lotes das vacinas foram distribuídos em março
pelo governo federal, antes da data de vencimento. De
acordo com o levantamento feito pela Folha de S.

Paulo, foram cruzados dados do DataSUS, sistema de
informações do Ministério da Saúde, que informa
informações sobre idade, grupo prioritário, data de
vacinação e lote da vacina recebida de cada pessoa
imunizada e dados do Sage (Sala de Apoio à Gestão
Estratégica), que registra comprovantes de entrega
dos imunizantes contra a Covid-19 por estado.
Nesses dados estão registrados informações públicas
sobre lote vacinal, data de validade, fabricante e data
de entrega.

De acordo com informações do Plano Nacional de
Imunização (PNI), quem tomou vacina vencida precisa
se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter
recebido a dose expirada pois, na prática, é como se a
pessoa não tivesse se vacinado. Caso tenha recebido
imunizante do lote vencido, a recomendação é
procurar um posto de vacinação portando sua carteira
de vacinação para registro do erro vacinal e para
receber orientações.

Site: https://gildeanfarias.com.br/sete-municipios-do-

baixo-parnaiba-teriam-aplicado-doses-de-vacinas-
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7

https://gildeanfarias.com.br/sete-municipios-do-baixo-parnaiba-teriam-aplicado-doses-de-vacinas-vencidas-segundo-folha-de-s-paulo/
https://gildeanfarias.com.br/sete-municipios-do-baixo-parnaiba-teriam-aplicado-doses-de-vacinas-vencidas-segundo-folha-de-s-paulo/
https://gildeanfarias.com.br/sete-municipios-do-baixo-parnaiba-teriam-aplicado-doses-de-vacinas-vencidas-segundo-folha-de-s-paulo/


JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 11. Sáb, 3 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

1



Município é condenado a proceder à
adequação de lixo e recuperar área que

sofreu danos
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2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz condenou o
Município de Imperatriz, na obrigação de fazer, a
proceder à destinação final ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos e à recuperação dos danos
causados na área de depósito do lixão de Imperatriz.

Para isso, o município recebeu o prazo máximo de 180
dias. O município foi condenado, ainda, ao pagamento
de indenização por danos morais coletivos, fixados em
500 mil reais, devendo os valores serem destinados ao
Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. A
sentença foi proferida pela juíza titular Denise
Pedrosa.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público objetivando a elaboração de um
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e o cumprimento efetivo ao que dispõe a Lei
nº. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos.

O pedido foi instruído por documentos obtidos por
intermédio das investigações realizadas em Inquérito
Civil.

O MP alegou que, no dia 13 de abril de 2020, a
empresa Suzano S.A teria informado sobre fatos
gravíssimos e preocupantes, além de danos
ambientais com a continuidade do "lixão", requerendo,
ao final, providências dos órgãos constituídos.
Ressaltou que a condição atual do lixão é caótica, uma
vez que no local há presença de trabalho infantil,
idosos em situação degradante, a ocorrência de
crimes contra o meio ambiente, alocação irregular de
lixo, r iscos de acidentes, tanto pelo material
depositado à beira da Rodovia, em ambos os lados,
bem como a presença de urubus e outros animais no
local.

Por fim, o órgão ministerial pediu pela condenação do
Município de Imperatriz, no sentido de ser obrigado a
implementar a dest inação e disposição f inal
ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, sem
prejuízo da existência do Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
"Verifico que foram juntados ao processo vários ofícios
nos quais o Ministério Público Estadual requereu

junto ao município diversas informações acerca da
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
dos Resíduos Sólidos, tendo obtido como resposta
que a municipalidade, em razão da deficiência
estrutural de técnicos, vem encontrado dificuldade em
elaborar o plano de resíduos sólidos", observou a
juíza, frisando que é clara a situação irregular no que
se refere à gestão de resíduos sólidos em Imperatriz,
sendo necessário que sejam tomadas providências a
fim de garantir a saúde pública e evitar o agravamento
de danos ambientais.

"Extrai-se dos autos a presença de relevância do
direito discutido, eis que resta claro que o Município de
Imperatriz vem procrastinando há anos o cumprimento
das exigências emanadas dos órgãos ambientais no
que pertine às medidas necessárias à instalação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, haja vista que
os resíduos têm sido lançados sem o adequado
tratamento", observou a juíza na sentença. Para a
magistrada, encontra-se presente, igualmente, o
perigo da demora, haja vista que tal cenário evidencia
a existência de sérios riscos não apenas ao meio
ambiente, mas também à saúde pública, ante a
disposição inadequada do lixo produzido na cidade,
consubstanciados em sérios e gravosos danos
ambientais e à coletividade.

A juíza citou, ainda, a poluição do lençol freático e do
solo, assim como a criação de condições favoráveis
para a proliferação de insetos e demais vetores
transmissores de doenças e endemias. "De acordo
com as provas produzidas nos autos e, tendo em vista
a constatação de irregularidades no manejo de
resíduos sólidos, bem como por considerar que a
atividadefim do lixão é desenvolvida em descompasso
com a legislação ambiental, outra não é a solução
senão a adoção de medidas para o cumprimento da
lei", finalizou a magistrada, destacando a aplicação de
mul ta  no  va lor  de  5  mi l  rea is  por  d ia  de
descumprimento, até o limite de 360 mil reais, a ser
cobrada do ente público e de seu prefeito.
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"Mariana foi arrancada de forma brutal da
família", diz Carolina Costa
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Nessa sexta-feira (2), durante o terceiro dia de
julgamento do empresário Lucas Leite Porto,
denunciado pelo homicídio da publicitária Mariana
Menezes de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, crime
ocorrido no dia 13 de novembro de 2016, mais cinco
testemunhas foram ouvidas. Entre elas, uma das mais
aguardadas no plenário, a advogada Carolina Costa,
agora ex-mulher do réu e irmã da vítima. A sessão,
que iniciou na última quarta-feira (30), acontece no 4º
Tr ibunal  do Júr i  de  São Luís ,  no  Fórum
Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau, e
é presidida pelo juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior.

Ao Ministério Público, Carolina Costa iniciou a oitiva
detalhando os momentos que viveu logo após receber
a notícia de que a irmã estaria passando mal.

Segundo ela, junto com o réu, seguiu imediatamente
para o apartamento da vítima e, em seguida, ao
hospital para onde Mariana foi levada.

"Eu percebi que minha irmã havia sido assassinada.
Ela tinha marcas no pescoço, nas pernas.

Não sou perita, mas vi claros sinais no corpo. Mariana
foi arrancada de forma brutal da família", declarou.

Carolina contou sobre o comportamento de Lucas,
assim que chegou em casa, no dia do crime. A
testemunha relatou que seu ex-marido estava com
uma marca no rosto, e que o mesmo alegou ter se
machucado tirando a barba.

Ela também contou que perguntou a Lucas se ele
havia voltado à casa de Mariana, mas o empresário
negou. Entretanto, as imagens do réu retornando ao
imóvel onde ocorreu o crime foram flagradas pelas
câmeras de segurança do local.

Durante o depoimento, a defesa de Lucas questionou
se havia alguma suspeita por parte de Carolina sobre
um possível envolvimento da vítima com o réu. "É um
constrangimento para a família ter que escutar esse
tipo de pergunta. Uma aberração jurídica de vocês.
Mariana jamais teve um caso extraconjungal com
Lucas", respondeu.

O depoimento de Carolina durou mais de quatro horas,
e foi cercado de muitos pedidos dela para que a

imagem da irmã fosse respeitada pelos advogados de
defesa do réu, que por diversas vezes deram a
entender sobre uma relação entre Mariana e Porto.
"Lucas Porto violentou a minha irmã como se fosse
uma coisa, um nada. Ele morreu no dia que matou
minha irmã. Meu amor acabou naquele dia. Para mim,
ele é um assassino, um feminicida", disse.

HISTÓRICO DE DELITOS O promotor do MP
questionou, também, sobre como era o casamento
entre Carolina e Porto.

A advogada afirmou que existiam desentendimentos
normais de um casal, que o amava e que o mesmo foi
seu primeiro namorado.

Ela revelou alguns delitos cometidos pelo réu
enquanto estiveram casados, entre os quais furtos de
cheques do pai dela e de um computador de um
quiosque em um shopping de São Luís. Além disso,
houve, ainda, um episódio onde Porto comunicava ao
seguro que o veículo havia sido roubado, fato que não
acontecia, para ficar com o dinheiro.

DOIS ASSISTENTES DA DEFESA E UMA PRIMA DO
MARIDO DA VÍTIMA Além de Carolina, que foi a
décima segunda testemunha no terceiro dia de
julgamento, uma prima do marido de Mariana Costa,
identificada como Larissa Pinto, e dois assistentes
técnicos da defesa, os médicos peritos Marco Aurélio
Guimarães e Ana Paula Souza Vellozo, também foram
ouvidos.

Ambos os médicos foram contratados pela família de
Porto com o objetivo de analisar os laudos periciais
feitos no caso. Em depoimento, a médica Ana Paula
afirmou que não era possível,  por meio das
informações disponíveis no laudo de Mariana,
comprovar que aconteceu crime de estupro e que
Porto seria o autor. De acordo com a perita, a vítima
não tinha lesões genitais que indicassem estupro, foi
encontrada presença de sêmen, mas sem marcas de
violência.

O Ministério Público contestou a médica e solicitou
que a mesma esclarecesse sobre a hipótese levantada
a respeito de uma relação extraconjugal entre a vítima
e o réu, visando não confundir os jurados. A
testemunha admitiu tratar-se apenas de suposições,
sem provas, já que nas roupas da vítima, duas calças
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jeans encontradas no local com sêmens presentes,
não foram determinadas a quem pertencia o material
genético.

PRIMEIRO E SEGUNDO DIA DE JULGAMENTO Nos
dois primeiros dias do julgamento, ocorridos na
quartafeira (30) e quinta-feira (1º), nove testemunhas
foram ouvidas.

No primeiro dia de julgamento, quatro pessoas
prestaram depoimento. Foram eles: o médico
psiquiatra Hamilton Raposo de Miranda e José
Ribamar Wanderlei de Sousa Júnior, que é médico
legista e diretor do Instituto Médico Legal (IML), do
Maranhão; arrolados pela acusação; e, ainda, João
Batista Teófilo Silva, médico cardiologista; e um
morador do Garvey Park, Ivaldo Correia Prado Filho,
convocados pela defesa.

Já no segundo dia, a vizinha que socorreu Mariana,
Leila Cortez da Silva de Azevedo, foi ouvida durante
toda a manhã. Ela deu detalhes de todo o processo
ocorrido desde quando encontrou Mariana despida na
cama até a retirada do local para o hospital.

Pela tarde, ainda na quartafeira (1º), o especialista em
audiovisual Ricardo Caires; o médico psiquiatra
Antônio José Eça; e a psicóloga Evelyn Ribeiro
Lindholm, testemunhas que integram os assistentes
técnicos da defesa, foram ouvidos.

NOVA PERÍCIA DE CELULAR NEGADA PELOS
JURADOS O segundo dia de julgamento também foi
marcado pela negativa por parte da maioria dos
jurados para uma nova perícia no celular de Mariana
Costa.

Na ocasião, o advogado de Lucas Porto, Ricardo
Ponzetto, que solicitou a perícia, alegava sobre a
possibilidade de constar algo no aparelho que
trouxesse a verdade.

A solicitação foi definida pelo Ministério Público
como mais uma manobra para adiar o julgamento. O
promotor Marcos Aurélio explicou que a questão foi
submetida a julgamento perante o Tribunal de Justiça,
que entendeu que a perícia realizada já era suficiente.

DEFESA ACREDITA EM MORTE NATURAL O
advogado de Lucas Porto, Ricardo Ponzetto, ainda no
primeiro dia de julgamento, durante declarações à
imprensa, salientou que o depoimento do médico que
atendeu Mariana no hospital afirma que não havia
sinais clássicos de violência.

"O médico inclusive, informou que, depois de
constatada a morte, sugeriu que o corpo da publicitária
fosse enviado para o serviço de verificação de óbito.

Ou seja, o médico estava interpretando o caso como
'morte natural'. Se fosse diferente, ele teria indicado no
prontuário que o corpo fosse levado para o IML",
destacou Ponzetto, ressaltando, ainda, que está
provado que Lucas não tinha lesões.

Conforme Ricardo, o médico somente enviou o corpo
de Mariana ao Instituto Médico Legal (IML), após ser
pressionado pela vítima.

RELEMBRE O CASO A publicitária Mariana Menezes
de Araújo Costa Pinto, de 33 anos, sobrinha-neta do
expresidente da República José Sarney, foi achada
morta no quarto do apartamento em que morava, no
bairro do Turu, em São Luís, no dia 13 de novembro
de 2016. Conforme a Polícia Civil, ela foi vítima de
estupro e asfixiada até a morte.

O cunhado Lucas Porto figurou desde o começo das
investigações como principal suspeito do crime.
Câmeras de segurança do condomínio o flagraram
deixando o imóvel pelas escadas bastante nervoso.
Inic ia lmente ele negou, mas depois acabou
confessando e alegando ter sido motivado por uma
forte atração que sentia por Mariana, de acordo com a
polícia.

O acusado, indiciado por estupro e feminicídio, segue
custodiado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas
desde o dia seguinte ao crime, quando foi preso em
flagrante.
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Julgamento de Lucas Porto prosseguirá neste
fim de semana
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O julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto vai
prosseguir durante o fim de semana, com a oitiva de
testemunhas. A sessão do Júri Popular teve início na
quartafeira, 30, no Fórum Desembargador Sarney
Costa, no Calhau. Porto está sendo julgado pelo
estupro e assassinato, por asfixia, da então cunhada,
a publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto,
de 33 anos, no dia 13 de novembro de 2016, no Turu.

A sessão da audiência está sendo presidida pelo juiz
titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar
Goulart Heluy Júnior, enquanto a acusação está sob a
responsabilidade dos promotores de Justiça, Marco
Aurélio Ramos e André Alcântara, auxiliados por uma
equipe de nove assistentes de acusação, advogados
contratados pelos familiares da vítima. Na defesa de
Lucas atuam oito advogados.

A sessão do julgamento da sexta-feira, 2, continuou
sendo marcada pela oitiva de testemunhas.

Uma das primeiras a serem ouvidas foi o médico e
assistente técnico contratado pela defesa de Porto,
Marco Aurélio Guimarães.

Ele mostrou aos jurados e ao magistrado, por meio de
slides, um parecer técnico em relação aos exames
periciais feitos na vítima, no dia do crime.

Ele contestou uma série de pontos sobre o laudo
pericial feito pela Polícia Técnica do Maranhão.

Entre elas, o fato de ter laudo cadavérico, mas não ter
acesso as imagens do corpo de Mariana Costa. "As
fotos são fundamentais para possíveis confrontos em
relação as causas da morte", frisou o médico.

Um outro ponto que o exame pericial teria sido feito
pelo legista durante o período da noite e as lesões
encontradas no corpo da vítima podem ter sido
ocasionadas durante o transporte dela de sua
residência até o hospital como também durante o
procedimento médico.

Ele ainda afirmou durante a plenária que o laudo do
exame cadavérico não corrobora a hipótese de morte
por asfixia direta associada com violência como
também declarou que pode ter quebrado uma etapa
do processo pericial ao encaminhar o corpo da vítima
para ser necropsiado de imediato pela equipe do

Inst i tu to Médico Legal  ( IML) ,  po is ,  dever ia
primeiramente ter passado pelo Serviço de Verificação
de Óbito (SVO). O posicionamento do médico Marco
Guimarães de que há indícios que o laudo pode haver
equívocos foi questionado pelos representantes do
Ministério Público.

Estupro A outra testemunha, ouvida na sexta-feira, 2,
foi a médica perita Ana Paula de Sousa Veloso,
arrolada pela defesa de Porto. Ela declarou que o
laudo pericial não confirmou lesões genitais ou
paragenitais que indicassem caso de violência sexual,
mas o laudo comprovou a presença de sêmen.

A testemunha também disse que não é possível que
somente uma única lesão no réu, localizada no punho,
poderia levar Porto a ter praticado o crime de estupro.
Mas, ao ser questionada pelo promotor de Justiça
Marco Aurélio, se seria possível acontecer o ato de
conjunção carnal com cópula vaginal ou sem cópula
vaginal, a perita confirmou a possibilidade. Os
representantes do Ministério Público contestaram as
informações dadas pela médica-perita, que sugeriam,
sem provas, a relação extraconjugal entre a vítima e o
acusado.

Irmã da vítima A irmã da vítima e ex-esposa de Porto,
Carolina Costa, também foi uma das testemunhas
ouvidas na sexta-feira, 2. Ela declarou em plenário
que, após receber a informação que Mariana Costa
estava passando mal, pediu para Porto ir até o
apartamento da vítima. Em seguida, disse que seguiu
com o ex-marido ao hospital para onde Mariana havia
sido levada.

Carolina Costa contou que no dia do crime, Mariana,
suas duas filhas e as sobrinhas (as filhas da vítima),
foram a um evento na igreja e estavam na companhia
de Porto. No término, ele deixou primeiro Mariana em
casa, e, logo após, a sogra na residência dela.

Depois, ele retornou para a casa da vítima. A
testemunha afirmou que Mariana havia comentado,
dentro do carro, que estaria sozinha em casa naquela
data.

Carolina Costa também afirmou que Porto, ao chegar
em casa no dia do crime, estava com marcas no rosto
e nos braços. Ao ser questionado sobre o que
aconteceu, ele respondeu que teria se machucado
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com uma gilete, na sauna do condomínio onde residia.

Ela contou que o ex-marido chegou a ser envolver
com outras situações suspeitas, como furto de
cheques do pai dela, furto de um computador de um
shopping de São Luís e envolvimento com roubo de
veículo. Porto também apresentava comportamento
alterado, principalmente quando era contrariado. Até o
começo da noite de sexta-feira, Carolina Costa
permanecia em depoimento e, de acordo com a
assessoria de comunicação do Fórum, havia a
previsão de serem ouvidas outras testemunhas, até a
suspensão da sessão.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/07/03

/
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Pai é preso por estuprar a própria filha de 14
anos na cidade de Arame
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Jeferson Abreu

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de
Polícia Civil de Arame, deu cumprimento, nessa
quinta-feira (1º), a mandado de prisão preventiva
contra R. de B.F, investigado pelo crime de estupro de
vulnerável, em continuidade delitiva, praticado contra
sua própria filha. A prisão ocorreu no Povoado
Piçarreira, em Arame.

Colhidos os elementos informativos com o auxílio do
Conselho Tutelar, foi representado pela prisão
preventiva do investigado, o que foi prontamente
deferida, após parecer favorável do Ministério
Público.

Segundo informações da polícia, a adolescente
confirmou os abusos sexuais sofridos, destacando que
estes se iniciaram quando ela tinha apenas onze anos
de idade.

As conjunções carnais ocorreram até os 14 anos. Com
a prisão, o investigado encontra-se à disposição da
Justiça.

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .

Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/07/pai-e-

preso-por-estuprar-a-propria-filha-de-14-anos-na-cidade-

de-arame/
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"Mariana foi arrancada de forma brutal da
família", diz irmã da vítima
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Nessa sexta-feira (2), durante o terceiro dia de
julgamento do empresário Lucas Leite Porto ,
denunciado pelo homicídio da publicitária Mariana
Menezes de Araújo Costa Pinto , de 33 anos, crime
ocorrido no dia 13 de novembro de 2016, mais cinco
testemunhas foram ouvidas. Entre elas, uma das mais
aguardadas no plenário, a advogada Carolina Costa,
agora ex-mulher do réu e irmã da vítima .

Observada pelo ex-marido, o empresário Lucas Porto,
Carolina Costa prestou depoimento durante quatro
horas (Foto: Gilson Ferreira)

A sessão, que iniciou na última quarta-feira (30),
acontece no 4º Tribunal do Júri de São Luís, no
Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do
Calhau, e é presidida pelo juiz José Ribamar Goulart
Heluy Júnior. Ao Ministério Público, Carolina Costa
iniciou a oitiva detalhando os momentos que viveu
logo após receber a notícia de que a irmã estaria
passando mal. Segundo ela, junto com o réu, seguiu
imediatamente para o apartamento da vítima e, em
seguida, ao hospital para onde Mariana foi levada.

"Eu percebi que minha irmã havia sido assassinada.
Ela tinha marcas no pescoço, nas pernas. Não sou
perita, mas vi claros sinais no corpo. Mariana foi
arrancada de forma brutal da família", declarou.

Carolina contou sobre o comportamento de Lucas,
assim que chegou em casa, no dia do crime. A
testemunha relatou que seu ex-marido estava com
uma marca no rosto, e que o mesmo alegou ter se
machucado tirando a barba. Ela também contou que
perguntou a Lucas se ele havia voltado à casa de
Mariana, mas o empresário negou. Entretanto, as
imagens do réu retornando ao imóvel onde ocorreu o
crime foram flagradas pelas câmeras de segurança do
local.

Durante o depoimento, a defesa de Lucas questionou
se havia alguma suspeita por parte de Carolina sobre
um possível envolvimento da vítima com o réu. "É um
constrangimento para a família ter que escutar esse
tipo de pergunta. Uma aberração jurídica de vocês.
Mariana jamais teve um caso extraconjungal com
Lucas", respondeu.

O depoimento de Carolina durou mais de quatro horas,
e foi cercado de muitos pedidos dela para que a

imagem da irmã fosse respeitada pelos advogados de
defesa do réu, que por diversas vezes deram a
entender sobre uma relação entre Mariana e Porto.

HISTÓRICO DE DELITOS

O promotor do MP questionou, também, sobre como
era o casamento entre Carolina e Porto. A advogada
afirmou que existiam desentendimentos normais de
um casal, que o amava e que o mesmo foi seu
primeiro namorado. Ela revelou alguns delitos
cometidos pelo réu enquanto estiveram casados, entre
os quais furtos de cheques do pai dela e de um
computador de um quiosque em um shopping de São
Luís.

Além disso, houve, ainda, um episódio onde Porto
comunicava ao seguro que o veículo havia sido
roubado, fato que não acontecia, para ficar com o
dinheiro.

DOIS ASSISTENTES DA DEFESA E UMA PRIMA DO
MARIDO DA VÍTIMA

Além de Carolina, que foi a 12ª testemunha no terceiro
dia de julgamento, uma prima do marido de Mariana
Costa, identificada como Larissa Pinto, e dois
assistentes técnicos da defesa, os médicos peritos
Marco Aurélio Guimarães e Ana Paula Souza Vellozo,
também foram ouvidos. Ambos os médicos foram
contratados pela família de Porto com o objetivo de
analisar os laudos periciais feitos no caso.

Em depoimento, a médica Ana Paula afirmou que não
era possível, por meio das informações disponíveis no
laudo de Mariana, comprovar que aconteceu crime de
estupro e que Porto seria o autor.

De acordo com a perita, a vítima não tinha lesões
genitais que indicassem estupro, foi encontrada
presença de sêmen, mas sem marcas de violência. O
Ministério Público contestou a médica e solicitou que
a mesma esclarecesse sobre a hipótese levantada a
respeito de uma relação extraconjugal entre a vítima e
o réu, visando não confundir os jurados.

A testemunha admitiu tratar-se apenas de suposições,
sem provas, já que nas roupas da vítima, duas calças
jeans encontradas no local com sêmens presentes,
não foram determinadas a quem pertencia o material
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genético.

PRIMEIRO E SEGUNDO DIA DE JULGAMENTO

Nos dois primeiros dias do julgamento, ocorridos na
quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), nove testemunhas
foram ouvidas.

No primeiro dia de julgamento, quatro pessoas
prestaram depoimento. Foram eles: o médico
psiquiatra Hamilton Raposo de Miranda e José
Ribamar Wanderlei de Sousa Júnior, que é médico
legista e diretor do Instituto Médico Legal (IML), do
Maranhão; arrolados pela acusação; e, ainda, João
Batista Teófilo Silva, médico cardiologista; e um
morador do Garvey Park, Ivaldo Correia Prado Filho,
convocados pela defesa.

Já no segundo dia, a vizinha que socorreu Mariana,
Leila Cortez da Silva de Azevedo, foi ouvida durante
toda a manhã. Ela deu detalhes de todo o processo
ocorrido desde quando encontrou Mariana despida na
cama até a retirada do local para o hospital.

Pela tarde, ainda na quarta-feira (1º), o especialista em
audiovisual Ricardo Caires; o médico psiquiatra
Antônio José Eça; e a psicóloga Evelyn Ribeiro
Lindholm, testemunhas que integram os assistentes
técnicos da defesa, foram ouvidos.

NOVA PERÍCIA DE CELULAR NEGADA PELOS
JURADOS

O segundo dia de julgamento também foi marcado
pela negativa por parte da maioria dos jurados para
uma nova perícia no celular de Mariana Costa. Na
ocasião, o advogado de Lucas Porto, Ricardo
Ponzetto, que solicitou a perícia, alegava sobre a
possibilidade de constar algo no aparelho que
trouxesse a verdade.

A solicitação foi definida pelo Ministério Público
como mais uma manobra para adiar o julgamento. O
promotor Marcos Aurélio explicou que a questão foi
submetida a julgamento perante o Tribunal de Justiça,
que entendeu que a perícia realizada já era suficiente.

DEFESA ACREDITA EM MORTE NATURAL

O advogado de Lucas Porto, Ricardo Ponzetto, ainda
no primeiro dia de julgamento, durante declarações à
imprensa, salientou que o depoimento do médico que
atendeu Mariana no hospital afirma que não havia
sinais clássicos de violência.

"O médico inclusive, informou que, depois de
constatada a morte, sugeriu que o corpo da publicitária
fosse enviado para o serviço de verificação de óbito.

Ou seja, o médico estava interpretando o caso como
'morte natural'. Se fosse diferente, ele teria indicado no
prontuário que o corpo fosse levado para o IML",
destacou Ponzetto, ressaltando, ainda, que está
provado que Lucas não tinha lesões.

Conforme Ricardo, o médico somente enviou o corpo
de Mariana ao Instituto Médico Legal (IML), após ser
pressionado pela família.

RELEMBRE O CASO

A publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto,
de 33 anos, sobrinha-neta do ex-presidente da
República José Sarney, foi achada morta no quarto do
apartamento em que morava, no bairro do Turu, em
São Luís, no dia 13 de novembro de 2016. Conforme a
Polícia Civil, ela foi vítima de estupro e asfixiada até a
morte.

Mariana foi estrupada e morta no dia 13 de novembro
de 2016 (Foto: Reprodução)

O cunhado Lucas Porto figurou desde o começo das
investigações como principal suspeito do crime.
Câmeras de segurança do condomínio o flagraram
deixando o imóvel pelas escadas bastante nervoso.
Inic ia lmente ele negou, mas depois acabou
confessando e alegando ter sido motivado por uma
forte atração que sentia por Mariana, de acordo com a
polícia.

O acusado, indiciado por estupro e feminicídio, segue
custodiado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas
desde o dia seguinte ao crime, quando foi preso em
flagrante.
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Suspeito de matar corretor em Teresina,
membro do Bonde dos 40 é preso em São

Luís
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Guilherme de Morais Duarte, mais conhecido como
Guigui, foi preso em São Luís (Foto: Divulgação)

Um dos líderes da facção criminosa Bonde dos 40 no
Piauí , identificado como Guilherme de Morais Duarte,
suspeito de matar o corretor de veículos, Francisco
Ismael Rodrigues Soares, com 15 tiros, em dezembro
de 2020, na Avenida Barão de Gurguéia, em Teresina
, foi preso nessa sexta-feira (02). A prisão foi efetuada
pela Superintendência Estadual de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), no bairro Alto do Calhau, em
São Luís .

Guilherme de Morais Duarte, mais conhecido como
Guigui, era o único foragido que não havia sido preso
na Operação Codinome 40, deflagrada em junho deste
ano. À época, a Polícia Civil divulgou a imagem dele
com o objetivo de prendê-lo.

O superintendente da Senarc, em São Luis do
Maranhão , delegado Breno Galdino, informou que
após troca de informações de que o suspeito havia se
evadido para a Capital maranhense, os policiais
passaram a fazer levantamentos, até localizá-lo em
um apartamento. Ele encerraria nessa sexta o contrato
de aluguel e já se preparava para fugir para outro
endereço ainda incerto.

"Nossa rede de trabalho sempre está monitorando as
facções e os policiais estavam em contato com o
pessoal do crime organizado, e eles passaram a
informação para a gente que esse homem tinha se
evadido aqui para São Luís. Então, f icamos
monitorando ele e descobrimos que o procurado tinha
alugado um apartamento no bairro Alto do Calhau.
Pegamos a descrição do veículo que ele estava
rodando e montamos campana em frente ao local
onde ele estava morando e no momento em que ele
chegava no apartamento realizamos a prisão dele por
volta de 11h30min. Ele já estava indo encerrar o
aluguel, ou seja, ele iria mudar de lugar de novo",
explicou o delegado.

O suspeito estava portando documento falso, que era
utilizado na tentativa de burlar qualquer fiscalização
que pudesse chegar até ele, tendo em vista que ele
tinha conhecimento que estava sendo procurado pela

Polícia Civil do Estado do Piauí. "O suspeito estava
vivendo uma vida normal e utilizando documento
falso", acrescentou o superintendente.

Operação Codinome 40

Após o assassinato do corretor, ocorrido em 02 de
dezembro de 2020, os policiais do DHPP se
debruçaram nas investigações que logo apontaram as
participações de várias pessoas, que tinham ligação
com a facção criminosa denominada Bonde dos 40, do
qual a vítima fazia parte e tinha peça fundamental, que
era lavar o dinheiro proveniente do grupo.

Durante os levantamentos, que contaram com o apoio
maciço do GAECO, foi possível identificar, pelos
menos nos últimos três meses anteriores a sua morte,
que o corretor Francisco Ismael movimentou cerca de
R$ 2 mi lhões,  o  que chamou atenção dos
invest igadores.

Com a Operação Codinome 40, os pol ic iais
conseguiram chegar até os alvos: sete foram presos,
sendo que, além de Guilherme, quatro deles tiveram
participação direta na execução.
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Caso Mariana Costa: julgamento entra no 4º
dia neste sábado (3)
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O julgamento de Lucas Leite Ribeiro Porto acusado
pelo homicídio qual i f icado por feminicído da
publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto
(foto) entra no 4º dia neste sábado (3).

O juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior, que preside
o júri, suspendeu a sessão de sexta-feira (2) por volta
das 22h45, após o depoimento da 14ª testemunha.
Foram ouvidas 5 testemunhas: um médico perito, pela
manhã e uma médica perita pela tarde, ambos
assistentes técnicos contratados pela defesa; a irmã e
a mãe da vítima e uma prima do viúvo da vítima.

Já foram ouvidas nos três dias de julgamento 14
pessoas. Ao todo serão ouvidas 23 pessoas. Após os
depoimentos de todas as testemunhas, será
interrogado o acusado. Não há previsão para o final do
júri.

JULGAMENTO

Teve início na manhã de quarta-feira (30), no 4º
Tribunal do Júri de São Luís, o julgamento de Lucas
Leite Ribeiro Porto acusado pelo homicídio qualificado
por feminicído da publicitária Mariana Menezes de
Araújo Costa Pinto (foto) , ocorrido no dia 13 de
novembro de 2016, no interior do apartamento na
vítima, no bairro do Turu.

O julgamento foi presidido pelo juiz titular da 4ª Vara
do Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy
Júnior. Serão ouvidas 10 testemunhas de acusação e
10 de defesa, além de seis assistentes técnicos de
perícia contratados pela defesa. Neste primeiro dia
foram ouvidas 4 testemunhas, sendo 2 arroladas pela
acusação (1 médico psiquiatra e 1 médico legista) e 2
arroladas pela defesa (médico cardiologista e um
morador do prédio onde residia a vítima).

Quinta-feira (1 ), segundo dia do Tribunal do Júri de
Lucas Porto , foi marcado por depoimentos e pedido
de nova perícia no celular de Mariana , negada pelo
júri. Foram ouvidas 5 testemunhas, sendo uma vizinha
que socorreu a vítima (arrolada pelo MP) e 4 na parte
da tarde e início da noite (assistentes técnicos
contratados pela defesa, sendo 1 analista de sistemas,
um perito audiovisual, 1 médico psiquiatra, 1
psicóloga).

Na sexta-feira (2) a equipe de defesa de Lucas

apontou negligência no processo de necropsia
realizado no cadáver de Mariana . As lesões
encontradas no corpo poderiam ter sido causadas
devido ao transporte da vítima até o hospital. Foram
ouvidas 5 testemunhas, uma na parte da manhã (um
médico perito contratado pela defesa). Pela tarde
foram ouvidas 4 pessoas, uma médica perita
contratada pela defesa, uma das irmãs da vítima que
foi arrolada pela defesa e acusação, a prima do viúvo
da vítima e a mãe da vítima, arroladas pela acusação
(MP).

O Ministério Público acusa Lucas Porto pelo crime
de homicídio qualificado por feminicídio por asfixia;
mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima; e por meio cruel, objetivando ocultar outro
crime.

Na época do crime, o réu, que está recolhido no
Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde então,
era casado com a irmã da vítima.

HISTÓRICO DO PROCESSO

A denúncia formulada pelo Ministério Público
Estadual foi recebida pela Justiça em dezembro do
mesmo ano. A primeira audiência de instrução ocorreu
em 16 de março de 2017 para depoimento das
testemunhas, tendo continuidade em 18 de maio de
2017 para interrogatório do réu.

Após nova audiência de instrução realizada em 25 de
outubro de 2018, o juiz José Ribamar Goulart Heluy
Júnior pronunciou o acusado ao julgamento perante o
júri popular e negou ao réu o direito de aguardar o
recurso da decisão em liberdade.

O júri fora marcado para 24 de fevereiro de 2021, mas
teve que ser adiado para o dia 24 de maio de 2021
porque faltavam os laudos das perícias requeridas
pela defesa, e os peritos ainda não haviam respondido
os quesitos de outro laudo que a defesa apresentou.

No último dia 24 de maio o julgamento não ocorreu
porque o advogado Ricardo Ponzetto deixou o
plenário, abandonando a causa. Estavam habilitados
para o júri sete advogados de defesa, mas apenas
Ricardo Ponzetto compareceu. Na abertura da sessão
ele pediu o adiamento do júri, que foi indeferido pelo
magistrado, após parecer do promotor Marco Aurélio
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Ramos, que pediu a realização do julgamento. Na
própria sessão, foi marcado o júri para 30 de junho de
2021.

As investigações da Polícia Civil apontaram que ela foi
estuprada e morta por asfixia. A perícia revelou lesões
no corpo da vítima, resultantes de intensa luta corporal
com o assassino. Inchaço na cabeça, manchas nas
pernas, marcas de esganadura no pescoço e outras
lesões de defesa foram os indícios encontrados.

A TV Cidade/Record TV relembrou o caso no
programa Cidade Alerta-MA em 19 de novembro de
2020, reunindo depoimentos da acusação e defesa. A
equipe de defesa de Lucas continua negando a autoria
do crime e afirma que não há provas do estupro. Por
isso, novas perícias seriam realizadas para sanar
algumas dúvidas.

O advogado de acusação , João Batista Ericeira ,
disse que há sim provas suficientes para apontar
Lucas Porto como autor do crime. Para ele, não há
dúvidas sobre a condenação.

Os detalhes na reportagem de Marcos Martins, da TV
Cidade/Record TV.

Assista abaixo:

Saiba mais:

Laudo confirma que Mariana Costa foi estuprada e
morta pelo cunhado

Polícia confirma conjunção carnal no caso Mariana
Costa

Polícia apresenta suspeito de assassinar publicitária
em SL

O CRIME

Mariana Menezes de Araújo Costa, 33 anos, foi
encontrada morta no apartamento em que morava no
bairro Turu, em São Luís no dia 13 de novembro de
2016. As investigações da Polícia Civil apontaram que
ela foi estuprada e morta por asfixia . Segundo a
polícia, a perícia revelou lesões no corpo da vítima,
resultantes de intensa luta corporal com o assassino.
Inchaço na cabeça, manchas nas pernas, marcas de
esganadura no pescoço e outras lesões de defesa
foram os indícios encontrados.

O empresário Lucas Leite Ribeiro Porto, cunhado da
vítima, foi preso no mesmo dia do assassinato .
Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão afirmam que as imagens do
circuito interno de segurança do prédio onde Mariana

estava mostram que Lucas foi a única pessoa que
visitou o apartamento no horário do crime.

Em maio de 2017, o juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri, José Ribamar Goulart Junior, determinou que
Lucas Porto fosse submetido a exame de avaliação
mental , a ser realizado por peritos psiquiatras do
Hospital Nina Rodrigues. Em agosto do mesmo ano , o
empresário realizou um novo exame psiquiátrico.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/policia/caso-
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Famem apresenta ao MP sugestões para
dados consistentes sobre percentual de

vacinação nos municípios
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Alpanir Mesquita

A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) solicitou ao Ministério Público do Estado do
Maranhão  (MPMA) ,  pedido de mudanças na
metodologia de contagem do percentual de vacinação
contra a Covid-19 nos municípios do estado, a fim de
cessar distorções sobre o empenho dos gestores em
conter a pandemia. Foram elencadas dez sugestões
para dar mais transparência sobre o processo. Erros
nos cr i tér ios de aval iação e moni toramento
suspenderam o repasse de doses para 87 municípios.

N a  r e u n i ã o  r e a l i z a d a  n o  m ê s  d e  m a i o ,
com participação do Ministério Público do Estado do
Maranhão, representado pelo Procurador Geral de
Justiça, Eduardo Nicolau; pela Defensoria Pública do
Estado e Tribunal de Contas do Estado, o presidente
da Famem, Erlanio Xavier, enumerou algumas das
causas da inconsistência dos dados no espelhamento
da realidade da vacinação nos municípios do
Maranhão. A Famem volta a recomendar que haja
deslocamento da data de recorte dos dados, que vem
acontecendo sempre nas sextas-feiras. Esse
procedimento desconsidera o trabalho contínuo que as
prefeituras vêm realizado no estado do Maranhão nos
fins de semana.

Dentre as causas descompasso de informações no
documento encaminhado pela Famem ao MPMA (
Veja Aqui ) é citado o envio de D2 para os municípios
antes do período adequado. Isso acaba gerando
queda no percentual de vacinação nos municípios,
uma vez que existe um prazo, que pode ser de até três
meses dependendo da vacina, para aplicação da
segunda dose. A Famem sugeriu que as vacinas
inseridas no estoque sejam contabilizadas apenas um
dia útil após o aprazamento acertado.

Havendo no estoque vacinas D1 e D2, a segunda
dose não pode ser contabilizada como não aplicada,
pois está sendo seguida à risca a posologia, com
intervalos entre a primeira e segunda doses. Sem
considerar isso, nos dados oficiais contam que a
prefeitura recebeu a dose e não as aplicou, o que é
uma incoerência , explica Erlanio Xavier.

A diretoria da Famem insiste ainda em evidenciar que
uma das causas do descompasso da vacinação
efetiva e dos dados apresentados está no próprio
s istema adotado para moni torar  o f luxo de
atendimento. Os dados considerados sobre doses
a p l i c a d a s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  p e l o  p o r t a l
LOCALIZASUS. Nessas informações são embutidos
os números relativos às doses recebidas no mesmo
dia.

Em decreto, o governo do estado estabeleceu
percentual mínimo de aplicação como meta mínima de
cobertura do público para continuidade regular do
repasse das doses às prefeituras. Segundo o critério,
municípios com vacinação abaixo de 85% ficam
suspensos de receber novas remessas.

Postado por Alpanir Mesquita às

Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest

Marcadores: Coronavírus , FAMEM , Maranhão ,
Ministério Público
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Assinar: Postar comentários (Atom)

Assaltante leva a pior em confronto com policiais
militares em Vargem Grande

Briga entre mulheres resulta em tentativa de homicídio
em Vargem Grande

Jovem flagrado por câmeras durante assalto à
joalheria em Imperatriz é preso

Jovem que fez publicações enaltecendo assassino
Lázaro Barbosa é morto por policiais no Maranhão

Vídeo mostra exato momento que indivíduo baleado
por policiais cometia assaltos em Vargem Grande

Motociclista fica ferido após colidir com ônibus em
Vargem Grande
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão da Comarca
de Vargem Grande contra acusado de divulgar
conteúdo sexual

Briga generalizada resulta em tentativa de homicídio
em Vargem Grande

Lázaro Barbosa, assassino procurado há 20 dias no
Goiás, morre em confronto com policiais

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com
Hilux em Vargem Grande

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão

Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .
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Conselho de sentença absolve homem em
Santo Antônio dos Lopes
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O Poder Judiciário em Santo Antônio dos Lopes
realizou nesta quinta-feira, dia 1o de julho, uma
sessão do Tribunal do Júri, a primeira das três que
estão marcadas para a comarca. O julgamento desta
quinta teve como réu Júlio César da Silva Lima. Ele
estava sendo julgado sob acusação de prática de
crime de homicídio, que teve como vítima o homem
conhecido como 'Toinho'. A sessão foi presidida pela
juíza Talita de Castro Barreto, titular de Santo Antônio
dos Lopes. Ao final o conselho de sentença optou pela
absolvição do réu, acatando a tese de do advogado de
Júlio César, que foi de legítima defesa.

De acordo com a denúncia do Ministério Público,
esse crime ocorreu em 27 de outubro de 2019, no
Povoado Taboca, localidade rural de Governador
Archer, termo judiciário da comarca. Segue narrando
que Júlio César encontrava-se em uma casa de uma
pessoa conhecida como 'Cabeluda'. Lá, além dele,
estavam a dona da casa, uma prima do acusado e a
vítima 'Toinho'. Após certo tempo, o acusado, que
estava ingerindo bebida alcoólica, teria iniciado uma
forte discussão com a vítima. No meio da discussão,
Júlio César teria pego um pedaço de madeira e
desferido alguns golpes em 'Toinho', atingindo, por
vezes, a cabeça da vítima.

ADITAMENTO

Após o acontecido, Júlio evadiu-se do local e a vítima
foi levada ao Hospital Regional de Presidente Dutra,
vindo a falecer dias depois. Por causa da morte de
'Toinho', houve um aditamento, que é o acréscimo ou
o ato de suplementar novos dados aos que já haviam
sido acordado inicialmente, na denúncia. Diante disso,
o acusado, que antes estava pronunciado a responder
por tentativa de homicídio, foi julgado por homicídio
qualificado consumado.

Além da magistrada presidente da sessão, atuaram no
julgamento o promotor de Justiça Xilon de Souza
Júnior, na acusação, e o advogado José Felintro de
Albuquerque Neto, na defesa de Júlio César. O réu
estava preso. A sessão foi realizada no Fórum
Desembargador José Delfino Sipaúba, em Santo
Antônio dos Lopes. Mais duas sessões estão
marcadas na comarca, sendo uma para esta sexta-
feira, dia 2 de julho e a outra para o dia 9 de julho.
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Caso Mariana Costa: julgamento de Lucas
Porto entra no 5º dia
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O julgamento de Lucas Porto, acusado de matar a ex-
cunhada e publicitária Mariana Costa, entrou no 5º dia
neste domingo (5). O crime ocorreu em novembro de
2016.

A sessão que estava prevista para começar às 8h30,
foi iniciada com mais de 1h30 de atraso.

Ao todo, desde o início do Tribunal do Júri já foram
ouvidas 21 testemunhas, duas foram dispensadas
após acordo entre a defesa e o Ministério Público.

Ainda neste domingo (5) deve ser ouvido o acusado
Lucas Porto. A sessão do reú será restrita ao juiz,
jurados, acusação e defesa por conta de documento
que ocorrem em segredo de justiça.
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Amigo do prefeito, assessor jurídico de
Ribamar contrata própria empresa para

prestar serviços para a Prefeitura
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Por:  Marrapá

Everton de Carvalho Romão Ribeiro, nomeado para a
assessoria jurídica do município de São José de
Ribamar, está recebendo, além dos seus salários
mensais, um extra. Tudo porque uma empresa da qual
ele é sócio, a Life Procedimentos Médicos, ganhou,
por dispensa de licitação, um contrato de R$ 1 milhão
com a Prefeitura.

O assessor jurídico é amigo pessoal do prefeito de
Ribamar, Dr. Julinho, e um dos integrantes do quadro
societário da empresa responsável pela licitação.

O problema é que, de acordo com a lei, servidor não
pode participar de licitação ou de obra ou serviço.
Portanto, neste caso, Everton, como servidor da
Prefeitura de Ribamar, não poderia colocar sua
empresa para firmar contrato com o município.

Abre o olho, Ministério Público.
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Maranhão flexibiliza medidas restritivas e
anuncia segunda dose para Educação e

Segurança
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Trabalhadores da Educação, Segurança, Forças
Armadas e salvamento começam a tomar a segunda
dose da vacina contra a Covid-19. Estes devem
retornar ao local onde tomaram a primeira dose,
conforme data no cartão de vacinação. O anúncio
veio do governador Flávio Dino, em coletiva, nesta
sexta-feira (2), no Palácio dos Leões. Ainda na
ocasião, o governador anunciou flexibilidade das
medidas restritivas, retorno das aulas da rede pública
estadual e atual cenário da pandemia no Maranhão.

Haverá vacinação no IEMA Cintra, no Anil, que
atenderá também quem vacinou no Cejol; e drive-thru
do São Luís Shopping. Os horários serão sempre de
segunda a sexta, das 8h às 16h; e sábado, das 8h às
12 horas. Os locais estarão abertos para a segunda
dose, já a partir da segunda-feira (5). O Governo do
Estado abriu pontos de vacinação também em
Imperatriz, com o drive-thru no Imperial Shopping, de
segunda a sexta, das 8h às 16h; e no sábado, das 8h
às 12h; e nos demais municípios, nos mesmos locais
da primeira dose.

As medidas sanitárias foram flexibilizadas, devido à
redução dos casos de Covid-19 e das internações na
rede hospitalar. Dessa forma, ficam permitidos eventos
com até 150 pessoas, até 0h; administração pública
estadual com 80% da capacidade, e igrejas, com 70%;
grupos de risco vacinados retornam ao trabalho,
exceto gestantes; comércio e indústria, das 9h às 21h;
bares e restaurantes, até as 0h; supermercados, das
6h às 0h. Estabelecimentos, em geral, funcionando
com 70% da capacidade.

"Tivemos uma redução dos casos, dos óbitos, das
internações e mais vacinação. Por isso, ampliamos o
horário e a ocupação, mas se houver exageros,
crescimento do número de casos, teremos que voltar
atrás e não queremos isso", pontuou Flávio Dino. O
governador anunciou ainda o retorno das aulas na
rede pública estadual. "Vamos retomar as aulas em
agosto, no sistema semipresencial. A rede municipal
depende da deliberação dos prefeitos e prefeitas. Os
profissionais da educação já estarão todos vacinados
e vemos que chegou a hora do retorno", enfatizou.

A Policlínica do Idoso, já inaugurada e funcionando em

São Luís, foi outro anúncio do governador Flávio Dino.
A unidade oferece serviços ambulatoriais nas áreas de
endocrinologia, cardiologia, gastroenterologia,
ginecologia, ultrassonografia, vascular, reumatologia,
urologia, geriatria, neurologia, proctologia, psiquiatria,
pneumologia, clínica geral e odontologia. O local
funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com
marcação de consultas via WhatsApp (98) 98568-3536
ou presencial, na unidade.

Vacinação

Flávio Dino pontuou ainda destaque do estado na
vacinação. O Maranhão foi o segundo do país que
mais avançou na imunização contra a Covid-19, em
junho, com aumento de 80% das pessoas imunizadas.
Sobretudo, por conta da iniciativa do Arraial da
Vacinação, realizada em 27 cidades e, nesta sexta-
feira, ocorre em Presidente Dutra e Coroatá. A medida
tem promovido agi l idade na vacinação  nos
municípios. "A lógica é que o Governo do Estado
mantenha sua presença próxima nos municípios, que
tem obtido efeitos positivos", enfatizou.

Até o momento, o Maranhão recebeu 4 milhões de
doses de vacinas contra a Covid-19. Novas doses
serão distribuídas para os municípios que aplicaram
85% ou mais doses - 168 cidades estão nesse
patamar. A ocupação dos leitos para a Covid-19
apresentou redução e o Maranhão segue como o
estado do Brasil com o menor índice de mortes pela
doença.
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Confira os 82 municípios que aplicaram as
doses vencidas da AstraZeneca enviadas para

o MA
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Das 26 mil doses de vacinas AstraZeneca com
validade vencida que foram aplicadas em 1.532
municípios brasileiros até o dia 19 de junho, 1370
doses do imunizante vencido foram aplicadas em 82
municípios maranhenses.

Os números do Maranhão foram levantados pelo blog
com base em matéria publicada nesta sexta-feira pelo
jornal Folha de São Paulo, revelando a aplicação de
oito lotes da AstraZeneca fora do prazo de validade
vacinas com eficácia vencida. A Folha utilizou dados
disponíveis no site do Ministério da Saúde.

A capital São Luís, com 393 doses, seguida de
Presidente Dutra, 216, e Tuntum com 114, lideram o
ranking dos municípios maranhenses que receberam e
aplicaram a AstraZeneca vencida.

Na carteira de vacinação - aquele papelzinho que
você recebe com a data da segunda dose - consta o
número do lote e o nome do imunizante aplicado.

No caso de quem recebeu uma dose de um dos oito
lotes de AstraZeneca vencida, deve procurar uma
unidade de saúde para que seja revacinado.
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