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Título   : Ex-prefeito de Girau é preso durante operação por desvio de verba pública
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/224497/politica/2017/10/27/ex-prefeito-de-girau-e-
preso-durante-operaco-por-desvio-de-verba-publica.html

Título   : Cerca de 14% de crianças não são registradas após nascimento em Alagoas
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/224498/cidades/2017/10/27/cerca-de-14-de-criancas-
no-so-registradas-apos-nascimento-em-alagoas.html

Título   : Ex-prefeito de Girau volta a ser preso durante operação do Gecoc
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1103530/ex-prefeito-de-girau-volta-ser-preso-durante-
operacao-gecoc/

Título   : 7ª Vara Criminal leva a júri acusado de matar homem no Jacintinho
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1103621/7a-vara-criminal-leva-juri-acusado-de-matar-
homem-jacintinho-2/

Título   : TJ mantém decisão sobre transporte individual de passageiros
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1103816/tj-mantem-decisao-sobre-transporte-
individual-de-passageiros/

Título   :  AMA apoia expansão do programa Moradia Legal em Alagoas
Link     :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/ama-apoia-expansao-do-programa-
moradia-legal/

Título   : Presidente Otávio Praxedes agradece empenho dos servidores do Judiciário
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/presidente-otavio-praxedes-
agradece-empenho-dos-servidores-do-judiciario/

Título   : Pacientes oncológicos devem deixar HGE
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=314383

Título   : Fatos & Notícias - TRANSFERÊNCIA
O município de Maceió e o Estado de Alagoas devem promover, imediatamente, a transferência de 
14 pacientes oncológicos que estão internados no Hospital Geral do Estado. A ordem, expressa pelo 
juiz de direito da 18ª Vara Cível da Capital, Manoel Cavalcanti de Lima Neto, atende a pedido feito 
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pela Defensoria Pública do Estado e visa garantir o tratamento adequado para os cidadãos. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314367

Título   :  Fatos & Notícias - JÚRI
O Tribunal do Júri da Comarca de Taquarana levará a julgamento Franciel Marcos Santos de 
Alcântara, Cícero Oliveira e Jorge Gomes da Silva, acusados de matar quatro pessoas da mesma 
família utilizando uma pedra, pedaços de madeira e faca-peixeira, em maio de 2015, em Taquarana. 
Os réus também são acusados de estuprar a mulher e atear fogo à casa onde ficaram os corpos. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314367

Título   : Ex-prefeito de Girau do Ponciano é preso pela 2º vez este ano em operação
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/ex-prefeito-de-girau-do-ponciano-e-
preso-pela-2-vez-este-ano-em-operacao_42973.php

Minuto Arapiraca_________________________________________________________________

Título   : Ex-prefeito e filho de vereador arapiraquense são presos durante operação do Gecoc
Link     : http://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/19203/2017/10/27/ex-prefeito-e-filho-
de-vereador-arapiraquense-sao-presos-durante-operacao-do-gecoc

Título   : Vídeo: ex-prefeito de Girau do Ponciano e advogado são presos em Arapiraca
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/ex-prefeito-de-girau-do-
ponciano-e-advogado-sao-presos-em-arapiraca/?cHash=da91803ddb0f0b88a8db21ef52db5c07

Título   : Mês do Júri: Justiça realizará 133 julgamentos por homicídio em novembro
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/mes-do-juri-justica-realizara-133-
julgamentos-por-homicidio-em-novembro/?cHash=d8662a8e06546f1fb2bba1e33c453af5

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título   :  Ex-prefeito de Girau do Ponciano é preso acusado de desviar recursos durante seu 
mandato 
Link     :  http://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/ex-prefeito-de-girau-do-ponciano-e-preso-
acusado-de-desviar-recursos-durante-seu-mandato/3/35812

Título   : Justiça mantém decisão favorável a Uber e contra a lei municipal
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311999/2017/10/27/justica-mantem-decisao-
favoravel-a-uber-e-contra-lei-municipal
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