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Título  : Fatos & Notícias
Os juízes Eduardo Nobre Carlos e Marcella Pontes, dois dos responsáveis pelo processo de falência 
da Laginha Agroindustrial no Judiciário de Alagoas, reuniram-se com desembargadores e 
magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19) na sexta-feira, 13, para fixar 
diretrizes de cooperação entre a Justiça estadual e a do Trabalho.

Ficou acordado que a Justiça do Trabalho aguardará a elaboração de ofícios, pelos juízes 
falimentares, contendo os parâmetros e os valores a serem pagos aos credores trabalhistas. O 
objetivo é facilitar os pagamentos, a partir dos momentos em que forem liberados recursos oriundos
de alienação de bens da empresa falida.

Além dos magistrados responsáveis pela maior parte dos processos trabalhistas relacionados à 
Laginha, participaram da reunião o presidente e a vice do TRT19, desembargadores Pedro Inácio da
Silva e Vanda Lustosa. O juiz Eduardo Nobre ressalta que esse é um dos maiores processos de 
falência empresarial do Brasil. Participaram ainda os responsáveis pela administração judicial da 
massa falida, o economista José Luiz Lindoso e os advogados Ana Cláudia de Araújo e Rafael Dias.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322903

Título  :  Prefeito e vereadores de Mata Grande tornam-se réus em processo por corrupção
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/prefeito-e-vereadores-de-mata-grande-
tornam-se-reus-em-processo-por-corrupcao_53204.php

Título  : Moradores de Mata Grande aguardam por justiça
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319342/2018/04/17/moradores-de-mata-grande-
aguardam-por-justica

Título  : TJ aceita denúncia contra prefeito de Mata Grande, mas revoga afastamento do cargo
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tribunal-de-justica-revoga-afastamento-do-prefeito-
de-mata-grande-al.ghtml

Correio de Notícias________________________________________________________________

Título  : TJ/AL decide pelo retorno de Erivaldo Mandu ao comando da prefeitura de Mata Grande
Link     : https://correionoticia.com.br/noticia/politica/tj-al-decide-pelo-retorno-de-erivaldo-mandu-
ao-comando-da-prefeitura-de-mata-grande/4/19885
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Título  : Pleno do TJ/AL recebe denúncia contra prefeito e vereadores de Mata Grande
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/04/17/pleno-do-tj-al-recebe-denuncia-contra-
prefeito-e-vereadores-de-mata-grande/

Título  : TJ/AL decide que Erivaldo Mandú volte a assumir cargo de prefeito de Mata Grande
Link     : http://programacidadania.com.br/tjal-decide-que-erivaldo-mandu-volte-a-assumir-cargo-de-
prefeito-de-mata-grande/

Título  : Mensalinho: Justiça acata denúncia contra prefeito de Mata Grande
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146306/mensalinho-justica-acata-denuncia-contra-
prefeito-de-mata-grande/

Título  : Prefeito e vereadores de Mata Grande tornam-se réus em processo por corrupção
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/53204/TJ-aceita-denuncia-contra-prefeito-de-
Mata-Grande-e-afasta-vereadoras

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  : TJ decide pela volta de Erivaldo Mandú ao comando da Prefeitura de Mata Grande
Link     : https://alagoasalerta.com.br/capa/a2/noticias/justica/tj-decide-pela-volta-de-erivaldo-
mandu-ao-comando-da-prefeitura-de-mata-grande
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