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Autor de homicídio de publicitário é
condenado a 16 anos
Raimundo Cláudio Diniz, conhecido como Vando ou
Louro, acusado de matar o publicitário Diogo Adriano
Costa Campos, no dia 16 de junho de 2020, por volta
das 11h30, na Lagoa da Jansen, foi condenado pelo
crime de homicídio duplamente qualificado e cumprirá
pena de 16 anos e seis meses. A condenação foi
anunciada ontem pelo juiz titular da 4ª Vara do
Tribunal do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior,
em julgamento realizado ontem, 29, no Fórum
Desembargador Sarney Costa.
Ele já havia sido julgado e condenado a 12 anos e seis
meses de reclusão, em junho de 2021, por roubo e
receptação do carro usado no dia do assassinato do
publicitário.
Das 10 testemunhas arroladas (defesa e acusação)
foram ouvidas seis. Foram dispensadas duas
(compareceram ao júri, mas foram dispensadas de
depor) e outras duas não compareceram. Das seis
ouvidas, cinco foram arroladas pelo Ministério
Público e uma pela defesa.

contra a vítima, e se retirou do local.
Outra ação No sistema de consulta processual do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) consta outra
ação penal, na 2ª Vara Criminal de São Luís (processo
nº 6365-19.2020.8.10.0001), contra Raimundo Cláudio
Diniz, pelos crimes de receptação e roubo, praticados,
por volta das 15h30 do dia 13 de junho de 2020,
contra um motorista de aplicativo, na Avenida
Litorânea (Calhau). Ele já foi julgado e condenado a 12
anos e 6 meses de reclusão por esses crimes.
Consta nesse processo da 2ª Vara Criminal que o
acusado e o seu comparsa conhecido como Koreano
assaltaram o motorista de aplicativo e levaram o carro
e um aparelho celular. Com o veículo roubado (Fiat
Argo vermelho), eles praticariam outros assaltos,
quando ocorreu a discussão de trânsito e consequente
assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos.

Durante seu interrogatório, o réu chorou e pediu
desculpas aos familiares de Diogo Costa, dizendo ser
um homem trabalhador e que sua profissão é de
técnico em radiologia.
Raimundo Cláudio Diniz foi denunciado pelo
Ministério Público pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e mediante
recurso que reduziu a possibilidade de defesa da
vítima. De acordo com a denúncia, o acusado matou o
publicitário com um disparo de arma de fogo.
Conforme depoimento de uma testemunha que
conhece o réu há mais de 10 anos, ele trabalhava
como técnico radiologista e depois como motorista.
Na época do crime e de sua prisão, Raimundo Cláudio
Diniz declarou à polícia que estava dirigindo o veículo
e outros dois homens conhecidos como Gordo e
Koreano estavam no banco de trás e que ao trafegar
por uma rua próxima à Lagoa da Jansen observou um
automóvel branco saindo de uma vez da garagem de
um prédio, tendo que desviar o veículo que conduzia,
para não bater. Disse que continuou seguindo e
quando já estava para entrar na Avenida da Lagoa foi
trancado pelo carro da vítima, tendo, segundo ele, sido
ofendido pelo publicitário, e pegou o revólver calibre
38, que estava com Gordo, e efetuou um disparo
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Promotor de Justiça instaura Inquérito Civil
Público pra apurar a falta de informações
sobre omissão no atendimento de paciente no
HGM.
Jeferson Abreu

A pressão da sociedade e de entidades públicas por
respostas sobre o caos na saúde de Codó está
aumentando. Recentemente foi feita a abertura de
Inquérito Civil Público pelo Promotor de Justiça,
diante da falta se informações sobre omissão no
atendimento do paciente no HGM.
Ou seja, se o prefeito não está nem aí para dar uma
resposta ao Promotor, imagine para a população. Veja
o documento abaixo.
Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/09/promotorde-justica-instaura-inquerito-civil-publico-pra-apurar-afalta-de-informacoes-sobre-omissao-no-atendimento-depaciente-no-hgm/
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Gestão de Dr. Alexandre é denunciada por
vereadora no Ministério Público após
suspeita de fraude em licitação (Política)
Redação

A gestão de Dr. Alexandre (PTB) em São João dos
Patos voltou a ser alvo de polêmica. Eleito pregando
mudança, o médico já é alvo de diversas denúncias.
Desta vez, envolve fortes indícios de fraude em um
processo licitatório. A denúncia ao Ministério Público
foi feita pela vereadora Keyla Kizoeira (PROS), que
identificou diversas irregularidades em um contrato no
valor de quase R$ 300 mil reais.
O contrato foi firmado entre Prefeitura de São João
dos Patos e a empresa Terra Construtora e Locadora
Eirelli no valor de R$ 294.738,74.
De acordo com a Representação apresentada pela
parlamentar no Ministério Público, entre as
irregularidades encontradas, estão divergências nas
datas em que foram entregues as Cartas Convite para
as empresas, uma delas chegou a receber o
documento três dias antes da elaboração do edital.
Além dessa, a empresa vencedora, deixou de
apresentar diversos documentos exigidos no edital. O
Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de
Falência, Concordata, entre outros.
Mesmo diante de todos as irregularidades, a empresa
venceu e teve o seu contrato assinado pela primeira
dama do município e secretária de Administração.
A população do município e a parlamentar, aguardam
uma resposta do Ministério Público e do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão.
Site: https://enquantoissonomaranhao.com.br/gestaode-dr-alexandre-e-denunciada-por-vereadora-noministerio-publico-apos-suspeita-de-fraude-em-licitacao/
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MINISTÉRIO PÚBLICO QUER SABER
PORQUE PACIENTE FOI MALTRATADA
NO HGM DE CODÓ
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
promotor de justiça Carlos Augusto Soares, exigiu
por diversas vezes informações ao diretor do HGM de
Codó sobre os motivos da paciente Maria do Socorro
Cardoso Simplício ter sido mal atendida no Hospital
Geral do Município (HGM). O documento abaixo,
conseguido com exclusividade pelo BLOG DO DE SÁ
com suas fontes, não relata o dia em que aconteceu o
fato no hospital.
O DIRETOR NÃO DISSE NADA.
Até o presente momento o MP informa que nenhuma
informação a respeito do assunto foi repassada pelo
diretor do hospital. Diante disso, o MP solicitou a
transformação da notícia de fato em inquérito civil, ou
seja, numa investigação para apurar a improbidade
administrativa no caso dessa senhora. O MP pede
ainda que todas as informações solicitadas
anteriormente sejam ditas desta vez pelo diretor do
Hospital ou pela secretária de saúde. Veja o
documento abaixo:
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/mp-na-cola-do-zepessimo-atendimento-com-paciente-gera-denuncia-noministerio-publico/
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Acusado de matar o publicitário Diogo Costa
é condenado a 16 anos de prisão
Marcial Lima

Raimundo Cláudio Diniz foi condenado nesta quartafeira (29) a 16 anos e seis meses de prisão pelo
assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos no dia 16 de junho de 2020, em São Luís. A
defesa disse que vai recorrer da decisão. O
julgamento foi presidido pelo juiz José Ribamar
Goulart Heluy Júnior e aconteceu durante todo o dia
na 4ª Vara do Tribunal do Júri, situado no Fórum
Desembargador Sarney Costa. Na sentença, o juiz
disse que o crime foi premeditado.
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/30/RDIOMIRANTEA
M600SOLUSMA-05.17.27-05.18.59-1632992086.mp3
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Presos 9 suspeitos de matar deficiente
Uma operação Polícia Civil deu início a Operação
"Volta Cessada", onde foram cumpridos nove
mandados de prisão preventiva contra de integrantes
de facção criminosa, em razão da prática dos crimes
de homicídio, tortura, organização criminosa e
ocultação de cadáver. Na tarde do dia 23 de julho, a
vítima Vianey Ailton Chagas, que era deficiente
mental, fugiu da sua residência, localizada no
Residencial Novo Horizonte, em Paço do Lumiar,
quando entrou uma região dominada por faccionados.
Na ocasião, a vítima foi submetida a espancamentos e
levada até um campo de futebol, no sítio de "Seu
Carneiro", situado na Vila Temer, onde foi torturada
até a morte.
Após o brutal crime, o corpo do deficiente mental foi
despejado em um matagal na Pirâmide, também Paço
do Lumiar. A vítima teve a cabeça esfacelada com o
uso de pedras.
Após investigações, foi possível identificar nove
homens suspeitos do crime.
Todos foram presos e capturados no município de São
José de Ribamar, também localizado na região
metropolitana de São Luís.
Após os procedimentos de praxe, os nove presos
foram encaminhados ao Sistema Penitenciário
Pedrinhas, em São Luís, onde permanecerão à
disposição da Justiça.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.486.orig.pdf
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9 pessoas são presas suspeitas de torturar e
matar deficiente mental
Nove pessoas foram presas nesta quarta-feira (29) por
serem suspeitas de torturar e matar um Jovem de 23
anos, que tinha problemas mentais, identificado como
Vianey Ailton Chagas, no último dia 23 de julho em
Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São
LUÍS.
Segundo o delegado Carlos Damasceno, o corpo da
vítima foi escondido logo após o crime e a polícia
conseguiu chegar até a identidade dos suspeitos
depois de descobrir o tipo de veículo que foi usado
durante o crime.
"Nós ao tomamos conhecimento do cadáver que foi
encontrado na região da Pirâmide iniciamos as
investigações e foi possível descobrir o veículo
utilizado. A partir desse veículo chegamos ao
proprietário e aos autores desse crime terrível. A
vítima estava desorientada circulando e a família
procurando por todo canto possível e por volta das 19h
do dia 23 de julho ela. infelizmente. adentrou a Vila
Temer e se deparou com os faccionados que
resolveram torturá-lo e o fizeram até a morte", contou
o delegado.
De acordo com o delegado. Vianey Ailton fugiu de sua
casa e após chegar no bairro onde foi torturado e
morto com socos, pontapés uso de pedaços de
madeira e pedras. "Ele entrou numa área onde a
atuação de uma facção criminosa. Nove Integrantes
dessa facção o prenderam, levaram para um campo
de futebol e lá passaram a torturá-lo Como ele tinha
dificuldade de articular as palavras, em razão da
deficiência mental, resolveram matá-lo. Mataram
mediante a tortura. Inicialmente com socos, pontapés,
uso de pedaços de madeira e ao final esfacelaram a
face da vítima com pedras".
O delegado disse que todos os nove suspeitos vão
responder pelos crimes de homicídio triplamente
qualificado, tortura e organização criminosa. "Todos
foram presos preventivamente. Eles serão
encaminhados ao sistema penitenciário e responderão
por homicídio triplamente qualificado. pela tortura e
pela organização criminosa em razão de integrar esse
grupo criminoso", finalizou.
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=2109300013574333026a9e0751b0259b5ee12240684a&count=8

2

ENQUANTO ISSO NO MARANHAO / SÃO LUÍS / MA. Qui, 30 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Gestão de Dr. Alexandre é denunciada por
vereadora no Ministério Público após
suspeita de fraude em licitação (Política)
Redação

A gestão de Dr. Alexandre (PTB) em São João dos
Patos voltou a ser alvo de polêmica. Eleito pregando
mudança, o médico já é alvo de diversas denúncias.
Desta vez, envolve fortes indícios de fraude em um
processo licitatório. A denúncia ao Ministério Público
foi feita pela vereadora Keyla Kizoeira (PROS), que
identificou diversas irregularidades em um contrato no
valor de quase R$ 300 mil reais.
O contrato foi firmado entre Prefeitura de São João
dos Patos e a empresa Terra Construtora e Locadora
Eirelli no valor de R$ 294.738,74.
De acordo com a Representação apresentada pela
parlamentar no Ministério Público, entre as
irregularidades encontradas, estão divergências nas
datas em que foram entregues as Cartas Convite para
as empresas, uma delas chegou a receber o
documento três dias antes da elaboração do edital.
Além dessa, a empresa vencedora, deixou de
apresentar diversos documentos exigidos no edital. O
Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de
Falência, Concordata, entre outros.
Mesmo diante de todos as irregularidades, a empresa
venceu e teve o seu contrato assinado pela primeira
dama do município e secretária de Administração.
A população do município e a parlamentar, aguardam
uma resposta do Ministério Público e do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão.
Site: https://enquantoissonomaranhao.com.br/gestaode-dr-alexandre-e-denunciada-por-vereadora-noministerio-publico-apos-suspeita-de-fraude-em-licitacao/
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Grupo de faccionados é preso por tortura e
morte de deficiente mental
Faccionados presos suspeitos de matar o jovem
Vianey Ailton Chagas (Foto: DIvulgação)
Uma operação da Polícia Civil, na manhã dessa
quarta-feira (29) resultou na prisão preventiva de nove
integrantes de uma facção criminosa suspeitos de
torturar e matar Vianey Ailton Chagas, de 23 anos, no
dia 23 de julho deste ano, em Paço do Lumiar . O
jovem era deficiente mental e havia fugido de sua
casa, localizada no Residencial Novo Horizonte.
Segundo a polícia, a vítima acabou entrando na região
dominada pelos faccionados e foi levada por eles até
um campo de futebol, no sítio de Seu Carneiro, situado
na Vila Temer, ainda em Paço do Lumiar. No local, o
espancaram e torturaram até a morte.
Após o crime, o corpo de Vianey, que teve a cabeça
esfacelada com uso de pedras, foi jogado em um
matagal. Socos, pontapés e pedaços de madeiras
também fizeram parte da sessão de tortura, que
culminou na morte da vítima.
O delegado Carlos Damasceno explicou que o jovem,
em razão da deficiência mental, tinha dificuldade em
falar, o que também teria motivado a ação bárbara dos
suspeitos.
Ainda de acordo com o delegado, durante as
investigações do caso, foi descoberto o veículo usado
no dia da execução e, a partir disso, a polícia chegou à
identidade do proprietário e dos autores. Todo o grupo
foi capturado em São José de Ribamar. Eles
responderão pelos crimes de homicídio qualificado,
tortura, organização criminosa e ocultação de
cadáver.
Após os procedimentos de praxe, foram
encaminhados ao Sistema Penitenciário Pedrinhas,
onde permanecerão à disposição da Justiça.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/30/grupo-defaccionados-e-preso-por-tortura-e-morte-de-deficientemental/
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Bandidos são presos por tortura e morte de
deficiente mental
Faccionados presos suspeitos de matar o jovem
Vianey Ailton Chagas (Foto: DIvulgação)
Paço do Lumiar - Uma operação da Polícia Civil, na
manhã dessa quarta-feira (29) resultou na prisão
preventiva de nove integrantes de uma facção
criminosa suspeitos de torturar e matar Vianey Ailton
Chagas, de 23 anos, no dia 23 de julho deste ano. O
jovem era deficiente mental e havia fugido de sua
casa, localizada no Residencial Novo Horizonte.
Segundo a polícia, a vítima acabou entrando na região
dominada pelos faccionados e foi levada por eles até
um campo de futebol, no sítio de Seu Carneiro, situado
na Vila Temer, ainda em Paço do Lumiar. No local, o
espancaram e torturaram até a morte.
Após o crime, o corpo de Vianey, que teve a cabeça
esfacelada com uso de pedras, foi jogado em um
matagal. Socos, pontapés e pedaços de madeiras
também fizeram parte da sessão de tortura, que
culminou na morte da vítima.
O delegado Carlos Damasceno explicou que o jovem,
em razão da deficiência mental, tinha dificuldade em
falar, o que também teria motivado a ação bárbara dos
suspeitos.
Ainda de acordo com o delegado, durante as
investigações do caso, foi descoberto o veículo usado
no dia da execução e, a partir disso, a polícia chegou à
identidade do proprietário e dos autores. Todo o grupo
foi capturado em São José de Ribamar. Eles
responderão pelos crimes de homicídio qualificado,
tortura, organização criminosa e ocultação de
cadáver.
Após os procedimentos de praxe, foram
encaminhados ao Sistema Penitenciário Pedrinhas,
onde permanecerão à disposição da Justiça.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/09/30/bandidossao-presos-por-tortura-e-morte-de-deficiente-mental/
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MINISTÉRIO PÚBLICO QUER SABER
PORQUE PACIENTE FOI MALTRATADA
NO HGM DE CODÓ
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
promotor de justiça Carlos Augusto Soares, exigiu
por diversas vezes informações ao diretor do HGM de
Codó sobre os motivos da paciente Maria do Socorro
Cardoso Simplício ter sido mal atendida no Hospital
Geral do Município (HGM). O documento abaixo,
conseguido com exclusividade pelo BLOG DO DE SÁ
com suas fontes, não relata o dia em que aconteceu o
fato no hospital.
O DIRETOR NÃO DISSE NADA.
Até o presente momento o MP informa que nenhuma
informação a respeito do assunto foi repassada pelo
diretor do hospital. Diante disso, o MP solicitou a
transformação da notícia de fato em inquérito civil, ou
seja, numa investigação para apurar a improbidade
administrativa no caso dessa senhora. O MP pede
ainda que todas as informações solicitadas
anteriormente sejam ditas desta vez pelo diretor do
Hospital ou pela secretária de saúde. Veja o
documento abaixo:
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/mp-na-cola-do-zepessimo-atendimento-com-paciente-gera-denuncia-noministerio-publico/
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Plenário do Senado aprova projeto que
promove mudanças na lei de improbidade
administrativa
A medida, na prática, pode dificultar a condenação de
agentes públicos. A lei de Improbidade
Administrativa existe desde 1992 e foi criada no calor
dos escândalos de corrupção do governo Collor.
Senador Weverton Rocha, PDT-MA / Senador Fabiano
Contarato, Rede - ES / Ubiratan Cazetta, presidente
da ANPR
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/30/TVGLOBONACIO
NAL-00.46.32-00.51.26-1632976266.mp4
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Acusado de matar publicitário é condenado a
16 anos e seis meses
Nessa quarta-feira (29), Raimundo Cláudio Diniz,
conhecido como "Vando" ou "Louro", acusado de
matar o publicitário Diogo Adriano Costa Campos, foi
julgado no Fórum Desembargador Sarney Costa, em
sessão presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior. O crime
ocorreu no dia 16 de junho de 2020, por volta das
11h30, na Lagoa da Jansen, no bairro Ponta d"Areia.
Ao final da sessão do Júri, o réu foi condenado a 16
anos e seis meses de reclusão, por homicídio
duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante
recurso que reduziu a possibilidade de defesa da
vítima.
Raimundo Cláudio está preso pela morte de Diogo
Costa. O acusado também já foi julgado e condenado
a 12 anos e seis meses de reclusão, em junho de
2021, por roubo e receptação do carro que o réu
usava no dia do assassinato do publicitário.

a prática do crime. Na Delegacia de Polícia, o
interrogado teria dito que estava dirigindo e outros dois
homens conhecidos como "Gordo" e "Koreano"
estavam no banco de trás; que ao trafegar por uma
rua próximo à Lagoa da Jansen observou um
automóvel branco saindo de uma vez da garagem de
um prédio e que o acusado desviou o veículo que
conduzia, para não bater e continuou seguindo e
quando já estava para entrar na avenida da Lagoa foi
trancado pelo carro da vítima. Disse, ainda, que ao ser
ofendido pelo publicitário pegou o revólver calibre 38,
que estava com "Gordo", e efetuou um disparo contra
a vítima, retirando-se do retirou do local e segui para o
apartamento onde morava.

Conforme depoimento de uma testemunha, que
conhece o réu há mais de dez anos, ele trabalhava
como técnico radiologista e depois como motorista.

Na decisão de pronúncia, do dia 26 de maio de 2021,
o juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior negou a
acusado o benefício de aguardar o julgamento em
liberdade, por estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar dele, para garantia da
ordem pública, "tendo em vista a provável reiteração
delitiva, pois, a prática deste crime culminou de uma
sequência de práticas delituosas", consta na sentença.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público pela
suposta prática do crime de homicídio qualificado por
motivo fútil e mediante recurso que reduziu a
possibilidade de defesa da vítima. De acordo com o
promotor Samaroni Maia, o acusado matou o
publicitário com um disparo de arma de fogo. "A
investigação contou com provas técnicas, que deixam
de maneira bastante clara a autoria do homicídio. É
esperado que haja a acusação pelo crime de
homicídio qualificado", informou Samaroni.

OUTRO CRIME Além disso, em pesquisa ao sistema
de consulta processual do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) consta outra ação penal, na 2ª Vara
Criminal de São Luís (processo nº 636519.2020.8.10.0001), contra Raimundo Cláudio Diniz,
pelos crimes de receptação e roubo, praticados, por
volta das 15h30 do dia 13 de junho de 2020, contra um
motorista de aplicativo, na Avenida Litorânea (Calhau).
Ele já foi julgado e condenado a 12 anos e 6 meses de
reclusão por esses crimes.

Já o advogado do acusado, Adriano Cunha, informou
que seu objetivo seria trabalhar no afastamento das
qualificadoras e homicídio privilegiado. O juiz titular da
Vara do Júri, José Ribamar Goulart Heluy Júnior
lembrou que houve uma discussão de trânsito entre a
vítima e o acusado. "Há duas qualificadoras, sendo
uma a discussão no trânsito por motivo fútil, e a
surpresa, o que impossibilitou a defesa da vítima",
disse Helury.

Consta nesse processo da 2ª Vara Criminal que o
acusado e o seu comparsa, conhecido como
"Koreano", assaltaram o motorista de aplicativo e
levaram o carro e um aparelho celular. Com o veículo
roubado (Fiat Argo vermelho), eles iriam praticar
outros assaltos, quando ocorreu a discussão de
trânsito, na Lagoa da Jansen, com o publicitário Diogo
Adriano Costa Campos, tendo Raimundo Cláudio Diniz
efetuado um disparo de revólver calibre 38, matando o
publicitário.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA Consta na sentença de
pronúncia que o interrogatório do acusado perante o
juiz não fora realizado porque ele se reservou a fazer
uso ao direito de permanecer em silêncio, mas que ele
já havia, perante as autoridades policiais, confessado

Segundo consta nos autos, o réu teria vendido, no
interior do estado, o automóvel usado no assassinato.
TESTEMUNHAS Por volta das 9h35, foi feito o sorteio
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dos sete jurados, sendo que 9h57 começou o
depoimento da primeira testemunha, identificada como
Edeilton Pedro Moreira Melo. Trata-se do motorista de
aplicativo, que teve o carro roubado. Os envolvidos na
morte de Diogo Costa utilizaram o carro de Edeilton
durante o assassinato.
A segunda testemunha ouvida foi Aridelmo Barbosa
Louzeiros, que foi a pessoa que indicou um comprador
para o carro roubado e recebeu R$ 3 mil de comissão.
Ele disse que não sabia que o veículo era roubado.
Inicialmente, ele foi colocado como suspeito e neste
júri é testemunha. A terceira testemunha foi Tiago
Barbosa Figueiredo, que trabalharia em um lava a jato,
próximo ao local onde Diogo Costa foi assassinado.
Tiago informou ter visto os carros, branco e vermelho,
envolvidos na briga de trânsito. Disse, inclusive, ter
visto quando um homem desceu do carro branco e foi
em direção ao carro vermelho, e que logo em seguida
ouviu tiros de arma de fogo. "Os carros estavam lado a
lado, eu estava na rua, quando os veículos passaram
por mim.
Chegou primeiro o vermelho, depois o branco",
informou Tiago.
A quarta pessoa a testemunhar foi um policial civil,
identificado como José Santos Santiago. A quinta
testemunha foi Herislande de Oliveira, uma policial
militar, que passava pelo local no momento do crime.
A sexta testemunha foi Nilma Morais, uma ex-vizinha
do réu e que o conhecia há dez anos. Ao todo, pela
manhã, foram ouvidas seis testemunhas arroladas
pela defesa e pela acusação. Outras duas
testemunhas compareceram ao júri, mas foram
dispensadas de depor. E, duas testemunhas não
compareceram ao julgamento.

Não sei o que foi feito com a arma depois do crime.
Não vi quando Diogo desceu do carro, apenas ele
batendo no vidro do carro em que eu estava, xingou e
bateu no meu peito. Eu não sabia o porquê Diogo
estava me seguindo", disse o réu, cujo depoimento
encerrou por volta das 12h30.
FAMILIARES DA VÍTIMA CHORAM DURANTE
JULGAMENTO Quando Raimundo Cláudio chorou e
pediu desculpa aos familiares da vítima, os parentes
de Diogo também se emocionaram, choraram durante
o interrogatório do réu. Antes disso, à imprensa, ao
lado de Concy Costa, Mariana Costa deu entrevista.
"Estamos na expectativa que esse julgamento termine
hoje (ontem), queremos sair daqui (se referindo ao
Fórum), com a justiça decretada pelos homens.
Que seja feita a justiça na terra, assim como já foi
decretada no céu", declarou Mariana.
ENTENDA O CASO O publicitário Diogo Adriano
Costa Campos, de 41 anos, foi assassinado com um
tiro no pescoço no início da tarde do dia 16 de junho
de 2020, após uma discussão de trânsito na Lagoa da
Jansen, em São Luís.
Diogo era sobrinho-neto do ex-presidente da
República, José Sarney, e era pai de uma menina.
Na época, a polícia observou imagens de câmeras de
segurança e identificou o carro utilizado pelo suspeito
de ter assassinado Diogo. Foi um carro vermelho, de
placa PTJ- 2844. O caso foi investigado pela
Superintendência Estadual de Investigação de
Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP)

Das seis ouvidas, foram cinco arroladas pelo
Ministério Público e uma pela defesa do réu.

Tarde marcada pelo debate entre acusação e defesa e
condenação do réu

Ao meio-dia começou o interrogatório do réu. A mãe
da vítima, Concy Costa, e outros familiares estiveram
presentes no julgamento.

Após o intervalo para o almoço, por volta de 13h40, a
sessão de julgamento foi retomada com a
apresentação das teses da acusação e da defesa, aos
jurados, tendo uma hora e meia cada para falar,
podendo haver réplica e tréplica. Os debates iniciaram
com as declarações do promotor Samaroni Maia,
responsável pela acusação.

Ao ser interrogado pelo juiz, Raimundo Cláudio disse
ser verdade a acusação feita contra ele, que matou a
vítima com um tiro de revólver 38. O réu chorou e
pediu desculpa aos familiares da vítima. Ao ser
interrogado pelo promotor, o réu disse que apenas
dirigia o carro na Avenida Litorânea e que foram os
outros dois homens que estavam com ele que
roubaram o carro do motorista de aplicativo.
Raimundo Cláudio disse ser um homem trabalhador e
contou que sua profissão é técnico em radiologia. "A
arma do crime era do "Gordo", que estava comigo no
carro.

Por volta das 15h, o promotor Samaroni Maia encerrou
sua fala. O juiz deu um intervalo de cinco minutos. No
retorno, às 15h15,foi iniciada a fala do advogado de
defesa, Adriano Cunha, seguindo até 16h40. Nesse
momento, o promotor Samaroni Maia pediu réplica. E,
mais uma vez, o juiz deu um intervalo de cinco
minutos.
Mais ou menos às 16h59, o júri foi retomando com a
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réplica do promotor de Justiça, que teria mais uma
hora de fala. Por volta das 17h55, teve início a tréplica
do advogado da defesa, também com uma hora de
duração. Às 18h44, ele terminou e os jurados foram
para a sala secreta, onde iriam votar pela condenação
ou absolvição do acusado.
Ao retornarem da sala secreta, os jurados
comunicaram terem decidido pela condenação de
Raimundo Cláudio Diniz.
Em seguida, o juiz José Ribamar Goulart Heluy Júnior
leu a sentença, condenando o réu em 16 anos e seis
meses de reclusão, por homicídio duplamente
qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que
reduziu a possibilidade de defesa da vítima.
O réu vai cumprir a pena em regime fechado. O juiz
não concedeu a ele o direito de recorrer da decisão
dos jurados em liberdade, pois Raimundo já cumpre
pena por roubo
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POLÍTICA

Ministério Público volta a mirar
João Abreu, ex-Casa Civil de
Roseana, em investigação sobre
propina no caso Constran
Em 2015, ele chegou a ser preso em operação midiática da Polícia Civil,
mas foi inocentado dois anos depois

YURI ALMEIDA

O Ministério Público do Maranhão abriu PUBLICADO
nova POR
HÁ 21 HORAS
COMPARTILHARinvestigação contra o ex-secretário-chefe da Casa
Civil do governo Roseana Sarney (MDB), João Guilherme Abreu, no
caso envolvendo suposto recebimento de propina da empresa
Constran.

Aberto no final do mês passado, o inquérito civil é baseado em indícios
levantados no bojo de um processo administrativo de responsabilização
instaurado pelo governo Flávio Dino (PSB) por meio da Corregedoria-Geral do
Estado, órgão da STC (Secretaria de Estado de Transparência e Controle).

O procedimento corre sob sigilo, sob a condução do promotor Nacor Pereira
dos Santos, da 35ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa.
O ATUAL7 não conseguiu o contato de João Abreu.
A apuração se concentra em supostos atos de improbidade administrativa
consistentes em pagamentos de vantagens indevidas a João Abreu visando à
obtenção de benefício econômico para a empresa Constran, no valor de R$
113,36 milhões, referente a precatórios.
Segundo a STC, a suposta propina teria sido entregue pelo doleiro Alberto
Youseff e intermediários em fevereiro de 2014, no valor de R$ 600 mil, no
próprio Palácio dos Leões, e em março de 2015, na recepção do Hotel Luzeiros,
em São Luís, em uma mala de dinheiro e uma caixa de vinhos caros contendo
R$ 1,4 milhão.
O governo dinista alega que o pagamento do precatório não teria resultado em
nenhum benefício ao Estado do Maranhão, quebrado a ordem legal para
pagamento de precatórios judiciais e provocado prejuízo ao erário, além de
enriquecimento ilícito à Constran.
Pelo mesmo caso, João Abreu chegou a ser preso em 2015 em operação
midiática realizada pela Polícia Civil maranhense no aeroporto de São Luís, no
bojo de investigação criminal em que acabou inocentado dois anos depois pelo
juiz Clésio Coelho Cunha, à época respondendo pela 3ª Vara Criminal de São
Luís.
A própria Roseana Sarney foi investigada sob suspeita de lavagem de dinheiro
e associação criminosa, mas também foi absolvida pelo mesmo magistrado,
segundo ele, por falta de provas na denúncia ofertada pelo Ministério Público.

