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Título   : Com prisão preventiva decretada, prefeito de Campo Grande deverá permanecer no 
Baldomero Cavalcanti
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313136/2017/11/25/com-prisao-preventiva-
decretada-prefeito-de-campo-grande-devera-permanecer-no-baldomero-cavalcanti

Título   : TJ de Alagoas decreta prisão preventiva de prefeito acusado de receber propina
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2017/11/25/tj-de-alagoas-decreta-prisao-
preventiva-de-prefeito-acusado-de-receber-propina/

Título   : TJAL decreta prisão preventiva de prefeito acusado de receber propina
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/tjal-decreta-prisao-preventiva-de-
prefeito-acusado-de-receber-propina_44593.php

Título   : PF investiga 70 cidades por fraudes e desvios
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315784

Título   : Prefeito é flagrado recebendo propina e é preso em ação do MP
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315785

Título   :  Fatos & Notícias
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CJUS) do Fórum da Capital realizou 
1.668 audiências de mediação e conciliação nos meses de setembro e outubro deste ano. Na Semana
Nacional da Conciliação, que tem início nesta segunda-feira, 27, os trabalhos em Alagoas 
continuam, com cerca de 320 audiências marcadas.
Entre os diversos tipos de processos que podem ser conciliados estão aqueles referentes à pensão 
alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, 
dívidas em bancos e financeiras e problemas de condomínio, por exemplo. Os casos de crimes 
contra a vida e situações que envolvem a Lei Maria da Penha não podem ser resolvidos com 
conciliação.
Em setembro, 48,80% das 727 audiências realizadas no CJUS terminaram em acordo. Já no mês de 
outubro, foram realizadas 941 audiências, com 51,93% de acordos entre as partes. O mutirão de 
mediação e conciliação teve início em 11 de setembro e segue no CJUS até 14 de dezembro. A 
força-tarefa está sendo promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de 
Conflitos (NJUS) e pela Esmal. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=315792
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Título   : TJ-AL decreta prisão preventiva de prefeito acusado de receber propina
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-decreta-prisao-preventiva-de-prefeito-
acusado-de-receber-propina.ghtml

Título   : Prisão do prefeito de Campo Grande é convertida de flagrante para preventiva
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1111097/prisao-de-prefeito-de-campo-grande-e-
convertida-de-flagrante-para-preventiva/

Título   : Campanha pelo fim da violência contra a mulher começa neste sábado
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/campanha-pelo-fim-da-
violencia-contra-a-mulher-comeca-neste-sabado/6314183/

Título   : TJ/AL decreta prisão preventiva de prefeito acusado de receber propina
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/tjal-decreta-prisao-preventiva-de-
prefeito-acusado-de-receber-propina/

Título   : Justiça de AL promove 320 audiências na Semana Nacional da Conciliação
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/justica-de-al-promove-320-
audiencias-na-semana-nacional-da-conciliacao/

Título   : TJ realiza na 2ª última etapa do mutirão de júris em faculdades de Maceió
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/tjal-realiza-ultima-etapa-do-mutirao-
de-juris-em-faculdades-de-maceio-na-segunda-27/

Título   : Banco do Brasil deve indenizar cliente em R$ 11 mil por seguro não solicitado
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/banco-do-brasil-deve-indenizar-
cliente-em-r-11-mil-por-seguro-nao-solicitado/
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