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Título   : Venda de usina da Massa Falida da Laginha é debatida em audiência no TJ
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/venda-de-usina-da-massa-falida-da-
laginha-e-debatida-em-audiencia-no-tjal/

Título   : Aberta as inscrições para o II Casamento Coletivo LGBTI de AL
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1100460/aberta-inscricoes-para-o-ii-casamento-
coletivo-lgbti-de-al/

Título   : Hospital deve realizar exame em criança com cardiopatia
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1100487/hospital-deve-realizar-exame-em-crianca-
com-cardiopatia/

Título   : ‘É hora do estado de Alagoas dar resposta adequada àqueles que têm poder de mando’
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1100554/e-hora-estado-de-alagoas-dar-resposta-
adequada-aqueles-que-tem-poder-de-mando/

Título   : Homem que matou mulher por suposto furto de maconha é condenado a 13 anos de prisão
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1100586/homem-que-matou-mulher-por-suposto-furto-
de-maconha-e-condenado-13-anos-de-prisao/

Título   : Hapvida deve realizar exame em criança com cardiopatia
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/223656/cidades/2017/10/17/hapvida-deve-realizar-
exame-em-crianca-com-cardiopatia.html

Título   : Pleno do Tribunal de Justiça de AL absolve João Beltrão de homicídio qualificado
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/223710/cidades/2017/10/17/pleno-do-tribunal-de-
justica-de-al-absolve-joo-beltro-de-homicidio-qualificado.html

Título   : Plano de saúde deve realizar exame em criança com cardiopatia
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/223656/cidades/2017/10/17/plano-de-saude-deve-
realizar-exame-em-crianca-com-cardiopatia.html

Título   : Fatos & Notícias

VIOLÊNCIA SEXUAL
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O governo do Estado deverá implantar, em 90 dias, o Centro Humanizado de Atendimento 
Integrado em Saúde (Cais Saúde), para atendimento a vítimas de violência sexual, no município de 
Maceió. A determinação, que atende a pedido feito pela Defensoria Pública, partiu do juiz da 18ª 
Vara Cível da Capital, Manoel Cavalcante Lima Neto.
VIOLÊNCIA SEXUAL 2
A implantação do Cais deverá seguir o projeto elaborado no ano de 2015, produzido pela Semudh e 
pela Seprev, que reúne todos os serviços ofertados pelo Estado, como delegacia, IML, realização de 
exames e tratamento e apoio psicológico às vítimas em um único local.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313828

Título   : Justiça Itinerante abre inscrições para nova edição do casamento coletivo LGBTI
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/estao-abertas-as-inscricoes-para-a-ii-
edicao-do-casamento-coletivo-lgbti_42383.php

Título   : "Beltrão é a maior personificação do crime organizado", diz Alfredo Gaspar
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/em-julgamento-mp-diz-que-beltrao-e-
a-maior-personificacao-do-crime-organizado_42386.php

Título   : Plano de saúde deve realizar exame em criança com cardiopatia, decide TJ-AL
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/_42407.php

A Notícia________________________________________________________________________

Título   : Começa o julgamento de João Beltrão por homicídio 
Link     : http://www.anoticia.online/2017/10/17/comeca-o-julgamento-de-joao-beltrao-por-
homicidio/

Título   :  “João Beltrão é a maior personificação do crime organizado”, diz Alfredo Gaspar 
Link     : http://www.anoticia.online/2017/10/17/joao-beltrao-e-a-maior-personificacao-do-crime-
organizado-diz-alfredo-gaspar/

Título   : João Beltrão é absolvido por unanimidade da acusação de homicídio do cabo Gonçalves
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311456/2017/10/17/joao-beltrao-e-absolvido-por-
unanimidade-da-acusacao-de-homicidio-do-cabo-goncalves

Título   : É o maior líder do crime organizado de Alagoas diz procurador em julgamento contra João
Beltrão
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311445/2017/10/17/e-o-maior-lider-do-crime-
organizado-de-alagoas-diz-procurador-em-julgamento-contra-joao-beltrao

Título   : TJ condena homem que matou mulher por suposto furto de maconha
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311460/2017/10/17/tj-condena-homem-que-matou-
mulher-por-suposto-furto-de-maconha

Título   : Pleno do TJ absolve deputado João Beltrão da acusação de ter mandado matar policial 
militar
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Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/pleno-do-tj-absolve-deputado-
joao-beltrao-da-acusacao-de-ter-mandado-matar-policial-militar/?
cHash=0dc646697afbaa8c94fe678e8bc31073

Diário Arapiraca__________________________________________________________________

Título   : Por unanimidade, TJ absolve deputado João Beltrão no caso cabo Gonçalves 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/por-unanimidade-tj-absolve-deputado-joao-
beltrao-no-caso-cabo-goncalves/11/35411

Título   : TJ absolve, por unanimidade, deputado João Beltrão no caso cabo Gonçalves
Link     :  http://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-absolve-por-unanimidade-deputado-joao-beltrao-
no-caso-cabo-goncalves/
Repórter Maceió__________________________________________________________________

Título   : Presidência do TJ/AL empossará 13 novos juízes em janeiro
Link     :  http://www.reportermaceio.com.br/presidencia-do-tjal-empossara-13-novos-juizes-em-
janeiro/

Título   : TJ absolve João Beltrão da acusação de homicídio
Link     : http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/38840/tj-absolve-joao-beltrao-da-acusacao-de-
homicidio

TN ONLINE_____________________________________________________________________

Título   : Pai de ministro do Turismo é absolvido de acusação de homicídio
Link     : https://tnonline.uol.com.br/noticias/politica/4,438183,17,10,pai-de-ministro-do-turismo-e-
absolvido-de-acusacao-de-homicidio.shtml

Título   : João Beltrão vai a julgamento por homicídio
Link     : http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47042/joo-beltro-vai-a-julgamento-por-
homicdio

Título   : Começa julgamento do deputado João Beltrão acusado de mandar matar cabo da PM
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/comeca-julgamento-do-
deputado-joao-beltrao-acusado-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6223782/

Título   : Justiça absolve deputado João Beltrão de mandar matar cabo da PM
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-absolve-deputado-
joao-beltrao-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6224657/

http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-absolve-deputado-joao-beltrao-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6224657/
http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-absolve-deputado-joao-beltrao-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6224657/
http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/comeca-julgamento-do-deputado-joao-beltrao-acusado-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6223782/
http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/comeca-julgamento-do-deputado-joao-beltrao-acusado-de-mandar-matar-cabo-da-pm/6223782/
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47042/joo-beltro-vai-a-julgamento-por-homicdio
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47042/joo-beltro-vai-a-julgamento-por-homicdio
https://tnonline.uol.com.br/noticias/politica/4,438183,17,10,pai-de-ministro-do-turismo-e-absolvido-de-acusacao-de-homicidio.shtml
https://tnonline.uol.com.br/noticias/politica/4,438183,17,10,pai-de-ministro-do-turismo-e-absolvido-de-acusacao-de-homicidio.shtml
http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/38840/tj-absolve-joao-beltrao-da-acusacao-de-homicidio
http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/38840/tj-absolve-joao-beltrao-da-acusacao-de-homicidio
http://www.reportermaceio.com.br/presidencia-do-tjal-empossara-13-novos-juizes-em-janeiro/
http://www.reportermaceio.com.br/presidencia-do-tjal-empossara-13-novos-juizes-em-janeiro/
http://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-absolve-por-unanimidade-deputado-joao-beltrao-no-caso-cabo-goncalves/
http://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-absolve-por-unanimidade-deputado-joao-beltrao-no-caso-cabo-goncalves/
http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/por-unanimidade-tj-absolve-deputado-joao-beltrao-no-caso-cabo-goncalves/11/35411
http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/por-unanimidade-tj-absolve-deputado-joao-beltrao-no-caso-cabo-goncalves/11/35411
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/pleno-do-tj-absolve-deputado-joao-beltrao-da-acusacao-de-ter-mandado-matar-policial-militar/?cHash=0dc646697afbaa8c94fe678e8bc31073
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/pleno-do-tj-absolve-deputado-joao-beltrao-da-acusacao-de-ter-mandado-matar-policial-militar/?cHash=0dc646697afbaa8c94fe678e8bc31073
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/pleno-do-tj-absolve-deputado-joao-beltrao-da-acusacao-de-ter-mandado-matar-policial-militar/?cHash=0dc646697afbaa8c94fe678e8bc31073


Título   : Com a presença de juiz de Penedo, Esmal e Ufal realizam seminário sobre arquivo do 
Judiciário
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/17/10/2017/com-a-presenca-de-juiz-de-
penedo-esmal-e-ufal-realizam-seminario-sobre-arquivo-do-judiciario/124822

Título   : Justiça absolve deputado João Beltrão da acusação de ter mandado matar PM
Link     : http://www.sertao24horas.com.br/2017/10/17/justica-absolve-deputado-joao-beltrao-da-
acusacao-de-ter-mandado-matar-pm/

Título   : Pleno do TJ absolve João Beltrão pelo crime de homicídio
Link     : http://www.estadaoalagoas.com.br/pleno-do-tj-absolve-joao-beltrao-pelo-crime-de-
homicidio/
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