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Título  : Ex-coronel Manoel Cavalcante deve voltar à cadeia por crime de 1998
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=327626

Título  : Prefeito vira réu por estupro de vulnerável
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=327625

Título  : TRE/AL elege parte do novo pleno para o próximo biênio
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=327650

Título  : Fatos & Notícias

CONSULTA
Termina hoje a consulta pública on-line feita pelo Tribunal de Justiça de Alagoas para auxiliar na 
definição das metas nacionais e políticas do Judiciário em 2019. Podem participar magistrados, 
servidores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade em geral. A 
iniciativa atende à resolução nº 221 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

JÚRI
Por decisão do juiz Sóstenes Alex Costa de Andrade, titular da 7ª Vara Criminal da Capital, 
Geovânio Domingos da Silva, o “Chupinha”, vai a júri pelo assassinato de Raimundo Bezerra 
Cavalcante Neto. O crime ocorreu em 2013, no Tabuleiro do Martins. A data do julgamento ainda 
será marcada.

JÚRI 2
De acordo com a acusação, a vítima entrou em uma discussão com um amigo do réu. Para ajudar o 
colega, Geovânio pegou uma faca-peixeira e golpeou Raimundo diversas vezes. Ele chegou a ser 
socorrido e levado para o hospital, mas morreu meses depois. Em depoimento, Geovânio disse que 
a vítima estava bêbada e foi em direção a ele falando diversos palavrões, e que agiu em legítima 
defesa.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=327628

Título  : Advogado é removido para o Baldomero
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=327622

Título  : Casais LGBTs podem se inscrever para 3° edição de Casamentos Coletivos
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/casais-lgbts-podem-se-inscrever-para-3-
edicao-de-casamentos-coletivos-_58901.php

Título  : TJ indica Otávio Praxedes, Pedro Augusto e Klever Loureiro para TRE/AL
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Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/tj-indica-otavio-praxedes-pedro-
augusto-e-klever-loureiro-para-treal/

Título  : Denúncia do MP contra prefeito afastado de Santa Luzia é acatada por unanimidade pelo 
Pleno do TJ/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/denuncia-do-ministerio-publico-
contra-prefeito-afastado-de-santa-luzia-do-norte-e-acatada-por-unanimidade-pelo-pleno-do-tjal/

Título  : Otávio Praxedes recebe a presidente do TCE/AL em visita institucional
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/otavio-praxedes-recebe-a-presidente-
do-tceal-em-visita-institucional/

Título  : Otávio Praxedes discute combate à sonegação fiscal com integrantes da Sefaz e do Gaesf
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/otavio-praxedes-discute-combate-a-
sonegacao-fiscal-com-integrantes-da-sefaz-e-do-gaesf/

Título  : TJ determina prisão de ex-coronel Cavalcante e defesa diz que há ‘equívoco’
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1170675/tj-determina-prisao-de-ex-coronel-cavalcante-
e-defesa-diz-que-ha-equivoco/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante é considerado foragido da justiça alagoana 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/ex-tenente-coronel-manoel-cavalcante-e-
considerado-foragido-da-justica-alagoana-/11/46210

Título  : Denúncia do Ministério Público contra prefeito afastado de Santa Luzia do Norte é acatada 
por unanimidade pelo Pleno do TJ/AL
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/08/2018/denuncia-do-ministerio-
publico-contra-prefeito-afastado-de-santa-luzia-do-norte-e-acatada-por-unanimidade-pelo-pleno-do-
tjal/132467

Título  : TJ/AL discute combate à sonegação fiscal com integrantes da Sefaz e do Gaesf
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/08/01/tj-al-discute-combate-a-sonegacao-
fiscal-com-integrantes-da-sefaz-e-do-gaesf/

Rádio Sampaio___________________________________________________________________

Título  : TJ indica Otávio Praxedes, Pedro Augusto e Klever Loureiro para TRE
Link     : http://radiosampaio.com.br/tj-indica-otavio-praxedes-pedro-augusto-e-klever-loureiro-para-
tre/
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A Notícia________________________________________________________________________

Título  : Defesa do ex-coronel Cavalcante contraria TJ e pede reavaliação de pena
Link     : https://www.anoticia.online/2018/08/01/defesa-do-ex-coronel-cavalcante-contraria-tj-e-
pede-reavaliacao-de-pena/

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o TRE/AL
Link     : http://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/13942/2018/08/01/tj-indica-
desembargadores-para-integrar-o-tre-al

Título  : TJ aceita denúncia contra prefeito afastado de Santa Luzia do Norte
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/tj-aceita-denuncia-
contra-prefeito-afastado-de-santa-luzia-do-norte/6913476/
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