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Título  : Julgamento de prefeito acusado de estupro é adiado após argumentação do MPE
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/06/julgamento-do-prefeito-edson-mateus-e-
adiado-apos-argumentacao-do-mpe_56227.php

Título  : Fatos & Notícias

MORADIA
A terceira edição do Moradia Legal, programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de 
Alagoas, ultrapassou 5 mil títulos de propriedade distribuídos no Estado. A marca foi alcançada 
ontem, com a regularização de 270 imóveis no município de Carneiros, no Sertão alagoano.

MORADIA 2
O Moradia Legal é uma parceria entre TJAL, Corregedoria-Geral da Justiça, Anoreg e prefeituras. 
Nesta terceira edição do programa, já foram regularizados imóveis em Maragogi, Campo Alegre, 
Junqueiro, Teotônio Vilela, São José da Laje, Jaramataia, São Miguel dos Campos, Palmeira dos 
Índios e Delmiro Gouveia.

INDENIZAÇÃO
O Banco do Brasil foi condenado a indenizar um cliente em R$ 4.770 por títulos de danos morais 
por acusá-lo de instalar um aparelho utilizado para clonagem de cartões, conhecido como “chupa-
cabra”. A decisão foi da juíza Maria Verônica Correia de Carvalho, do 1º Juizado Cível e Criminal 
de Maceió. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=325446

Título  : Julgamento de prefeito acusado de estupro de vulnerável é suspenso
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/322044/2018/06/12/julgamento-de-prefeito-
acusado-estupro-de-vulneravel-e-suspenso

Título  : Acusado de envolvimentona morte de taxista vai a júri nesta quarta (13)
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/322042/2018/06/12/acusado-de-envolvimento-na-
morte-de-taxista-vai-a-juri-nesta-quarta-13

Título  : Julgamento sobre denúncia contra prefeito é suspenso
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/06/12/julgamento-sobre-denuncia-contra-
prefeito-e-suspenso/
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Título  :  Acusado de envolvimento na morte de taxista vai a júri nesta quarta (13)
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1159374/acusado-de-envolvimento-na-morte-de-
taxista-vai-juri-nesta-quarta-13/

Título  : Judiciário promove mutirão de júris na Unit nesta sexta-feira (15)

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1159444/%EF%BB%BFjudiciario-promove-mutirao-
de-juris-na-unit-nesta-sexta-feira-15/

Título  :  TJ-AL suspende julgamento do prefeito afastado de Santa Luzia do Norte, Edson Mateus, 
acusado de estupro
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-suspende-julgamento-do-prefeito-afastado-de-
santa-luzia-do-norte-edson-mateus-acusado-de-estupro.ghtml

Rádio Sampaio___________________________________________________________________

Título  :  TJ decide se recebe denúncia contra prefeito por estupro, nesta terça-feira
Link     :  http://radiosampaio.com.br/tj-decide-se-recebe-denuncia-contra-prefeito-por-estupro-nesta-
terca-feira-12/

Central  do Sertão_________________________________________________________________

Título  :  Julgamento que pode afastar novamente o prefeito de Mata Grande Erivaldo Mandu é 
adiado a pedido do relator.
Link     : http://www.centraldosertao.com.br/2018/06/julgamento-que-pode-afastar-novamente-
o.html

Título  : Suspenso julgamento de prefeito acusado de estupro
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/46814/suspenso-julgamento-de-prefeito-
acusado-de-estupro
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