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Título  :  Fatos & Notícias
INDENIZAÇÃO
A companhia aérea Avianca deverá pagar R$ 9.414 a dois passageiros cujos voos tiveram atraso de 
mais de 12 horas. Cada cliente receberá a quantia de R$ 4.707,00 a título de reparação moral. A 
decisão, do 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió, foi publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico dessa segunda-feira, 30.
INDENIZAÇÃO 2
De acordo com os autos, os passageiros adquiriram passagens aéreas para viajar à Colômbia, em 
fevereiro deste ano. Ocorre que o voo de Cartagena a San Andrés sofreu atraso de mais de três 
horas, e o voo de Cartagena a Bogotá atrasou em mais nove horas. Os passageiros afirmaram que o 
ocorrido interferiu na programação de suas viagens, causando-lhes transtornos. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=327562

Título  :  Prefeito de Santa Luzia do Norte é denunciado por estupro de vulnerável
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/07/prefeito-de-santa-luzia-do-norte-e-
denunciado-por-estupro-de-vulneravel-_58849.php

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o Tribunal Regional Eleitoral
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/07/_58873.php

Título  : Advogado acusado de mandar matar sócio deve ser transferido para presídio
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/07/advogado-acusado-de-mandar-matar-
socio-deve-ser-transferido-para-presidio_58864.php

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro dos Martins em 2013 deve ir a júri popular
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/07/acusado-de-homicidio-no-tabuleiro-dos-
martins-em-2013-deve-ir-a-juri-popular_58878.php

Título  :  Pleno do TJ aceita denúncia contra prefeito de Al acusado de estupro de vulnerável
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/324320/2018/07/31/pleno-do-tj-aceita-denuncia-
contra-prefeito-de-al-acusado-de-estupro-de-vulneravel

Título  : Com mandato de prisão expedido há quatro meses, ex-coronel Cavalcante é considerado 
foragido
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/324344/2018/07/31/com-mandado-de-prisao-
expedido-ha-quatro-meses-ex-coronel-cavalcante-e-considerado-foragido

Título  : TJ elege Pedro Augusto Mendonça e Otávio Praxedes para compôr o TRE-AL em 2019
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/324340/2018/07/31/tj-elege-pedro-augusto-
mendonca-e-otavio-praxedes-para-compor-o-tre-al-em-2019
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Título  :  Pleno do TJ-AL aceita denúncia contra o prefeito afastado de Santa Luzia do Norte, 
acusado de estupro
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/07/31/pleno-do-tj-al-aceita-denuncia-contra-o-
prefeito-afastado-de-santa-luzia-do-norte-acusado-de-estupro.ghtml
Título  : Desembargador Pedro Augusto Mendonça é eleito presidente do TRE de Alagoas
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/07/31/desembargador-pedro-augusto-
mendonca-e-eleito-presidente-do-tre-de-alagoas.ghtml

Título  : Grupo Gay de Alagoas abre inscrições para 3ª edição de Casamentos Coletivos LGBTs, em 
Maceió
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/07/31/grupo-gay-de-alagoas-abre-inscricoes-
para-3a-edicao-de-casamentos-coletivos-lgbts-em-maceio.ghtml

Título  : Acusado de matar homem a facadas durante briga em 2013, em Maceió, vai a júri popular
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/07/31/acusado-de-matar-homem-a-facadas-
durante-briga-em-2013-em-maceio-vai-a-juri-popular.ghtml

Título  : Pleno do TJ/Al aceita denúncia contra prefeito afastado Edson Mateus, de Santa Luzia do 
Norte
Link     : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn83152962/pleno-do-tj-al-aceita-denuncia-
contra-prefeito-afastado-edson-mateus-de-santa-luzia-do-norte

Blog do Bernadino________________________________________________________________

Título  : TJ elege Pedro Augusto Mendonça e Otávio Praxedes para compor o TRE/AL em 2019
Link     : http://www.blogdobernardino.com.br/2018/07/31/tj-elege-pedro-augusto-mendonca-e-
otavio-praxedes-para-compor-o-tre-al-em-2019/

Blog Ultradicas__________________________________________________________________

Título  : Pleno do TJ-AL aceita denúncia contra o prefeito afastado de Santa Luzia do Norte, 
acusado de estupro
Link     : http://ultradicas.com.br/pleno-do-tj-al-aceita-denuncia-contra-o-prefeito-afastado-de-santa-
luzia-do-norte-acusado-de-estupro/

Título  : TJ elege Pedro Augusto Mendonça e Otávio Praxedes para compor o TRE
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1170580/tj-elege-pedro-augusto-mendonca-e-otavio-
praxedes-para-compor-o-tre/

Título  : TJ irá receber denúncia contra prefeito por estupro de vulnerável
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Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1170502/tj-ira-receber-denuncia-contra-prefeito-por-
estupro-de-vulneravel/

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro do Martins deve ir a júri popular
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1170542/%EF%BB%BFacusado-de-homicidio-no-
tabuleiro-do-martins-deve-ir-a-juri-popular/

Título  : Quatro meses após mandado de prisão, "coronel" Cavalcante continua foragido
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/quatro-meses-apos-mandado-de-
prisao-coronel-cavalcante-continua-foragido/?cHash=f974b3e60c37be9f64bd0b18b0c35855
OP9____________________________________________________________________________

Título  : Ex-líder da Gangue Fardada é considerado foragido da Justiça
Link     : https://www.op9.com.br/al/noticias/ex-lider-da-gangue-fardada-e-considerado-foragido-da-
justica/

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o Tribunal Regional Eleitoral
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/31/07/2018/65279tj-indica-
desembargadores-para-integrar-o-tribunal-regional-eleitoral/132444

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o TRE-AL
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/48362/tj-indica-desembargadores-para-integrar-
o-tre-al

Título  : Prefeito afastado vira réu por estupro de vulnerável
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/48357/prefeito-afastado-vira-reu-por-estupro-
de-vulneravel

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o Tribunal Regional Eleitoral
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/07/31/tj-indica-desembargadores-para-
integrar-o-tribunal-regional-eleitoral/

Título  : Pleno do TJ recebe denúncia contra prefeito de Santa Luzia do Norte
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/07/31/pleno-do-tj-recebe-denuncia-contra-
prefeito-de-santa-luzia-do-norte/

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro do Martins, ‘Chupinha’ deve ir a júri popular
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/07/31/acusado-de-homicidio-no-tabuleiro-do-
martins-chupinha-deve-ir-a-juri-popular/
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Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : TJ indica desembargadores para integrar o Tribunal Regional Eleitoral 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/tj-indica-desembargadores-para-integrar-o-
tribunal-regional-eleitoral/11/46196

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro do Martins, ‘Chupinha’ deve ir a júri popular 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/acusado-de-homicidio-no-tabuleiro-do-martins-
%E2%80%98chupinha%E2%80%99-deve-ir-a-juri-popular/11/46192

Título  : TJ-AL aceita denúncia contra prefeito afastado de Santa Luzia do Norte
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/tj-al-aceita-denuncia-contra-
prefeito-afastado-de-santa-luzia-do-norte/6912661/

TRE/ AL________________________________________________________________________

Título  : TJ elege Pedro Augusto Mendonça e Otávio Praxedes para compor o TRE/AL em 2019
Link     : http://www.tre-al.jus.br/imprensa/noticias-tre-al/2018/Julho/tj-elege-pedro-augusto-
mendonca-e-otavio-praxedes-para-compor-o-tre-al-em-2019
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