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Título : Caso Franciellen: ré é perigosa e responde a processos dentro do presídio, diz MP
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/caso-franciellen-re-e-perigosa-eresponde-a-processos-dentro-do-presidio-diz-mp/?cHash=9dd0023816f17f17fdfecc947772a5e4
Título : Júri popular: Franciellen foi atraída para local do crime, torturada e queimada
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/juri-popular-franciellen-foiatraida-para-local-do-crime-torturada-e-queimada/?cHash=ee0821839b5b0ced6cce1b68fbab517d
Título : Caso Franciellen: advogado diz que Vanessa Ingrid cometeu apenas lesão corporal
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/caso-franciellen-advogado-dizque-vanessa-ingrid-cometeu-apenas-lesao-corporal/?cHash=f46e4a7a13fdf1f1d0af9fdd51ded628
Título : Alagoas sedia maior evento da magistratura brasileira
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/alagoas-sedia-maior-evento-damagistratura-brasileira/?cHash=cdb3719a85649f2cc8417a6e4bd7c416

Título : Júri da morte de Franciellen começa nesta quarta e deve durar mais de um dia
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/juri-da-morte-de-franciellen-comeca-nesta-quarta-edeve-durar-mais-de-um-dia.ghtml

Título : Fatos & Notícias
CARTÓRIOS
O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) implantará a Secretaria de Processamento Unificado
(SPU) nas unidades judiciárias do Estado. O projeto está previsto para começar na próxima semana,
inicialmente com as três Varas do Tribunal do Júri da Capital. A unificação dos cartórios gera
redução de custos e aumento na produtividade.
CASAMENTOS
A Justiça Itinerante, projeto do Tribunal de Justiça de Alagoas, e a Base Comunitária de Segurança
do Vergel do Lago, pertencente ao 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM), vão realizar um casamento
coletivo no próximo dia 30. O casamento será no bairro do Vergel, na sede do 1º BPM, localizado
na orla lagunar. A expectativa é de reunir mais de 50 casais. A habilitação para o casamento ocorrerá
a partir das 8h do dia da cerimônia, no próprio local.
Link : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=324556
Título : Caso Franciellen: 9ª Vara Criminal leva acusados a júri nesta quarta-feira
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/_55174.php

Título : MPE quer pena máxima para acusados de torturar e queimar corpo de Franciellen
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/mpe-quer-pena-maxima-para-acusadosde-torturar-e-queimar-corpo-de-franciellen_55186.php
Título : Vanessa Ingrid nega morte, mas assume culpa em tortura de Franciellen
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/vanessa-ingrid-nega-morte-masassume-culpa-em-tortura-de-franciellen_55208.php
Título : Com perfil amplo, casal adota criança após oito meses em cadastro nacional
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/com-perfil-amplo-casal-adota-criancaapos-oito-meses-em-cadastro-nacional_55204.php
Título : Maceió sedia o Congresso Brasileiro de Magistrados a partir desta quinta
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/almagis-convoca-reuniao-para-discutirxxiii-congresso-brasileiro-de-magistrados_55216.php

Título : Casa Franciellen: MP espera que réus sejam condenados com as penas máximas instituídas
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/321091/2018/05/23/caso-franciellen-mp-espera-quereus-sejam-condenados-com-as-penas-maximas-instituidas

Título : Julgamento do caso Franciellen é iniciado nesta quarta-feira (23)
Link : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/23/julgamento-do-caso-franciellen-einiciado-nesta-quarta-feira-23/

Título : Caso Franciellen: MP diz que Vanessa Ingrid é extremamente perigosa
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1155141/caso-franciellen-acusados-de-atear-fogo-emvitima-ainda-viva-sao-julgados-nesta-quarta/
Título : Acusado de assassinar por disputa de ponto de drogas é condenado a mais de 13 anos
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1155210/acusado-de-assassinar-por-disputa-de-pontode-drogas-e-condenado-mais-de-13-anos/
Título : Justiça Itinerante promove casamento coletivo no Jacintinho, nesta sexta (25)
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1155216/%EF%BB%BFjustica-itinerante-promovecasamento-coletivo-jacintinho-nesta-sexta-25/
Prefeitura palmeira dos Índios______________________________________________________
Título : Prefeitura de Palmeira e TJ fazem entrega do maior número de registro de imóveis, em
Alagoas

Link : http://www.palmeiradosindios.al.gov.br/noticia/123384/Prefeitura-de-Palmeira-e-TJ-fazementrega-do-maior-numero-de-registro-de-imoveis-em-Alagoas

Título : Otávio Praxedes prestigia entrega de títulos de propriedade em Palmeira dos Índios
Link : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/26373-otavio-praxedes-prestigia-entregade-titulos-de-propriedade-em-palmeira-dos-indios

