15/05/2018

Título : Mutirão promove emissão de documentos e casamento coletivo em Branquinha
Link : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/05/15/110942/mutirao-promove-emissaode-documentos-e-casamento-coletivo-em-branquinha.html
Título : TJAL publica edital de promoção para o Juizado da Mulher em Arapiraca
Link : https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2018/05/15/111013/tjal-publica-edital-depromocao-para-o-juizado-da-mulher-em-arapiraca.html

Título : Mais de 300 mil presos já estão incluídos no cadastro nacional
Link : http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86798-mais-de-300-mil-presos-ja-foram-incluidos-nocadastro-nacional

Título : Justiça manda retirar pardais
Link : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=324203
Título : Fatos & Notícias
Os moradores de Branquinha serão contemplados amanhã, a partir das 8h, com ações da Justiça
Itinerante.
Haverá emissão gratuita de documentos e resolução de processos de menor complexidade, como
divórcio e liberação de alvarás de até 4 salários mínimos.
Link : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=324204
Título : SMTT vai recorrer de decisão que determinou retirada de pardais em Maceió
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/smtt-vai-recorrer-de-decisao-quedeterminou-retirada-de-pardais-em-maceio_54755.php

Título : Justiça mantém suspensão dos radares eletrônicos de Maceió
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/balanco-geral-al/single/video/justica-mantemsuspensao-dos-radares-eletronicos-de-maceio/?cHash=5b79395543b09f79ae853647d4957582

Título : Pleno do TJ aceita mais uma denúncia contra prefeito de Maribondo, AL, por violência

doméstica
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/pleno-do-tj-aceita-mais-uma-denuncia-contraprefeito-de-maribondo-al-por-violencia-domestica.ghtml
Título : Multas de pardais em Maceió só devem ser anuladas após todos os recursos, diz SMTT
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/multas-de-pardais-em-maceio-so-devem-seranuladas-apos-todos-os-recursos-diz-smtt.ghtml

Título : Magistrados debaterão violência contra a mulher durante encontro em Maceió
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/magistrados-debaterao-violenciacontra-a-mulher-durante-encontro-em-maceio/?cHash=38e0f69a10c06f9f4feb8e90823007b6

Título : TJ DE ALAGOAS TORNA PREFEITO RÉU POR AGREDIR EX-MULHER E SOGRA
Link : http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=100353145934

Título : Magistrados debaterão violência contra a mulher durante encontro em Maceió
Link : http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/18524/2018/05/15/magistrados-debateroviolencia-contra-a-mulher-durante-encontro-em-maceio
Repórter Nordeste_________________________________________________________________
Título : TJ recebe denúncia contra prefeito por agredir esposa e sogra
Link : http://reporternordeste.com.br/noticias/tj-recebe-denuncia-contra-prefeito-por-agrediresposa-e-sogra/
Repórter Girau do Ponciano________________________________________________________
Título : TJAL publica edital de promoção para o Juizado da Mulher em Arapiraca
Link : http://www.reportergiraudoponciano.com.br/tjal-publica-edital-de-promocao-para-ojuizado-da-mulher-em-arapiraca/

Título : Suspenso o curso sobre prática de Processo Penal em Penedo
Link : http://aquiacontece.com.br/index.php/noticia/penedo/15/05/2018/suspenso-o-curso-sobrepratica-de-processo-penal-em-penedo/130364
Repórter Rio Largo________________________________________________________________
Título : TJAL publica edital de promoção para o Juizado da Mulher em Arapiraca
Link : http://www.reporterriolargo.com.br/tjal-publica-edital-de-promocao-para-o-juizado-da-

mulher-em-arapiraca/

Título : Mais de 300 mil presos já estão incluídos no cadastro nacional
Link : https://istoe.com.br/mais-de-300-mil-presos-ja-estao-incluidos-no-cadastro-nacional/
Correio do Brasil_________________________________________________________________
Título : Mais de 300 mil detentos já estão incluídos no cadastro nacional
Link : https://www.correiodobrasil.com.br/mais-de-300-mil-detentos-ja-estao-incluidos-nocadastro-nacional/

Título : Banco do Brasil deve indenizar cliente vítima de saques fraudolentos
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320729/2018/05/15/banco-do-brasil-deve-indenizarcliente-vitima-de-saques-fraudulentos

Título : Magistrados debaterão violência contra a mulher durante encontro em Maceió
Link : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/magistrados-debaterao-violenciacontra-a-mulher-durante-encontro-em-maceio/
Título : 39 casamentos oficializados pela Justiça Itinerante em Igreja
Link : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/39-casamentos-oficializados-pelajustica-itinerante-em-igreja/

Título : Lei obriga estacionamentos a responsabilizar por objetos deixados nos veículos
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/lei-obrigaestacionamentos-a-responsabilizar-por-objetos-deixados-nos-veiculos/6736309/
Título : Após determinação da Justiça, pardais são cobertos por sacos pela Prefeitura de Maceió
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/apos-determinacao-dajustica-pardais-sao-cobertos-por-sacos-pela-prefeitura-de-maceio/6736960/
Título : Superintendente da SMTT de Maceió fala sobre os pardais eletrônicos da capital
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/superintendente-da-smtt-demaceio-fala-sobre-os-pardais-eletronicos-da-capital/6736994/

