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Título   :  Fatos & Notícias
O leilão da sede da empresa Laginha Agroindustrial S/A terminou ontem sem nenhum lance. Foi a 
segunda tentativa de venda do imóvel, que faz parte da massa falida da usina. De acordo com o juiz 
Phillipe Melo Alcântara Falcão, a Justiça vai esperar o momento em que o mercado estiver mais 
favorável para lançar outro edital de leilão, provavelmente no ano que vem.
O imóvel, localizado no bairro Jacarecica, em Maceió, foi avaliado em R$ 15.720.000,00. Ele tem 
9.176 m² de área total, 3.636 m² de área construída, sete suítes e escritório.
A primeira tentativa de venda ocorreu entre 26 de julho e 14 de agosto deste ano. Como não houve 
lance, o imóvel foi novamente a leilão, dessa vez pela metade do preço.
No leilão realizado entre 26 de julho e 14 de agosto, outros bens da Laginha foram vendidos. Um 
apartamento, localizado no bairro da Ponta Verde e avaliado em R$ 650 mil, foi arrematado por R$ 
395 mil.
O processo da massa falida da Laginha tramita na 1ª Vara de Coruripe e tem à frente, além do juiz 
Phillipe Melo, os magistrados Leandro de Castro Folly e José Eduardo Nobre Carlos. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313934

Título   :  Fatos & Notícias
O 10º Juizado Cível e Criminal de Maceió, no Benedito Bentes, está promovendo, desde segunda-
feira, mutirão para solucionar litígios por meio da conciliação.
A expectativa é que sejam realizadas 120 audiências até hoje, quando a força-tarefa termina. O 
mutirão conta com o apoio de 120 estudantes de Direito. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313934

Título   : Operação integrada cumpre mandados contra suspeitos de tráfico e homicídios
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/operacao-integrada-cumpre-mandados-
contra-suspeitos-de-trafico-em-maceio_42505.php

Título   : Organização  criminosa é alvo de operação da SSP em Alagoas e mais três estados
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311540/2017/10/19/organizacao-criminosa-e-alvo-
de-operacao-da-ssp-em-alagoas-e-mais-tres-estados

Título   : Grupo criminoso de Maceió com ramificações pelo Brasil é alvo de operação nesta quinta
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/grupo-criminoso-de-maceio-
com-ramificacoes-pelo-brasil-e-alvo-de-operacao-nesta-quinta/?
cHash=36aaa153d6a13f2929379edb8a37c4b8

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313934
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/grupo-criminoso-de-maceio-com-ramificacoes-pelo-brasil-e-alvo-de-operacao-nesta-quinta/?cHash=36aaa153d6a13f2929379edb8a37c4b8
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/grupo-criminoso-de-maceio-com-ramificacoes-pelo-brasil-e-alvo-de-operacao-nesta-quinta/?cHash=36aaa153d6a13f2929379edb8a37c4b8
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/grupo-criminoso-de-maceio-com-ramificacoes-pelo-brasil-e-alvo-de-operacao-nesta-quinta/?cHash=36aaa153d6a13f2929379edb8a37c4b8
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311540/2017/10/19/organizacao-criminosa-e-alvo-de-operacao-da-ssp-em-alagoas-e-mais-tres-estados
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311540/2017/10/19/organizacao-criminosa-e-alvo-de-operacao-da-ssp-em-alagoas-e-mais-tres-estados
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/operacao-integrada-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-trafico-em-maceio_42505.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/operacao-integrada-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-trafico-em-maceio_42505.php
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313934


Título   : 11º e 12º Juizados atendem em novos locais a partir de segunda (23)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1101296/%EF%BB%BF11o-e-12o-juizados-atendem-
em-novos-locais-partir-de-segunda-23/

Título   : 11º e 12º Juizados atendem em novos locais a partir do dia 23
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/maceio/11o-e-12o-juizados-atendem-em-
novos-locais-a-partir-de-segunda-23/?cHash=f9c84ca95f29351e8b626a96aa20a3f8

Título   : Presidente do TJ/AL discute construção do novo Fórum de Palmeira dos Índios
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/%EF%BB%BFpresidente-do-tjal-
discute-construcao-do-novo-forum-de-palmeira-dos-indios/

Título   : Leilão da sede da Laginha termina sem lances e novo edital deve ficar para 2018
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/%EF%BB%BFleilao-da-sede-da-
laginha-termina-sem-lances-e-novo-edital-deve-ficar-para-2018/

Título   : Presidente do TJ discute construção do novo Fórum de Palmeira dos Índios
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/223941/cidades/2017/10/19/presidente-do-tj-discute-
construco-do-novo-forum-de-palmeira-dos-ndios.html

Título   : Presidente TJ-AL discute construção do novo fórum de Palmeira dos Índios
Link     : http://www.tribunadosertao.com.br/2017/10/presidente-tjal-discute-construcao-novo-
forum-de-palmeira-dos-indios/

Título   : Em um ano, Tribunal de Justiça encaminha 11,7 toneladas de lixo para reciclagem
Link     : https://painelnoticias.com.br/geral/128063/em-um-ano-tribunal-de-justica-encaminha-11-
7-toneladas-de-lixo-para-reciclagem
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