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Título  :  Testemunha do caso Bárbara muda versão
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=321330

Título  :  LAGINHA
O desembargador Tutmés Airan, do Tribunal de Justiça de Alagoas, recebeu ontem um grupo de ex-
funcionários da Laginha Agroindustrial, que pediram agilidade no pagamento das indenizações 
devidas pela massa falida. Um dos assuntos discutidos no encontro foi a finalização da lista de 
credores.
LAGINHA 2
De acordo com o TJ-AL, a finalização da lista deve ocorrer na segunda quinzena de abril. Até o 
momento, foram arrecadados mais de R$ 85 milhões com a venda das usinas do grupo em Minas 
Gerais. Trata-se de um dos maiores processos de falência em trâmite no Brasil. São mais de 65 mil 
páginas e mais de 20 mil credores habilitados.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=321312

Título  : STJ nega liminar e mantém decisão que determina prisão de Toninho Lins
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/stj-nega-liminar-e-mantem-decisao-
que-determina-prisao-de-toninho-lins_51199.php

Título  : Judicialização da saúde: número de processos em Alagoas é considerado altíssimo
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317842/2018/03/16/judicializacao-da-saude-
numero-de-processos-em-alagoas-e-considerado-altissimo

Título  : STJ nega pedido de suspenção de prisão de ex-prefeito de Rio Largo
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317869/2018/03/16/stj-nega-pedido-de-suspensao-
de-prisao-de-ex-prefeito-de-rio-largo

Título  : Nova aferição de altura no teste de aptidão física para o concurso da PM
Link     :  http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/balanco-geral-al/single/video/nova-afericao-de-
altura-no-teste-de-aptidao-fisica-para-o-concurso-da-pm-1/?
cHash=a92865848543b09040403d20ddc2b768

Título  : Divulgado local de prova para candidatos do concurso do TJ/AL
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/divulgado-local-de-prova-
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para-candidatos-do-concurso-do-tjal/?cHash=0581a82dc23753eb6d211f339e62bed1

Título  : STJ mantém decisão do TJ/AL que determina prisão do ex-prefeito de Rio Largo
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/politica/stj-mantem-decisao-do-tjal-que-
determina-prisao-do-ex-prefeito-de-rio-largo/?cHash=bcc2f81392159bdea694d6a941a39c83

Título  : Justiça determina interdição das celas da delegacia de Maribondo, Alagoas
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/justica-determina-interdicao-das-celas-da-delegacia-
de-maribondo-alagoas.ghtml

Título  : Toninho Lins tem pedido liminar de habeas corpus negado pelo STJ e determinação de 
prisão é mantida
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/toninho-lins-tem-pedido-liminar-de-habeas-corpus-
negado-pelo-stj-e-determinacao-de-prisao-e-mantida.ghtml

Título  : STJ mantém decisão do TJ/AL que determinou a prisão do ex-prefeito de Rio Largo

Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1138510/%EF%BB%BFstj-mantem-decisao-tjal-que-
determinou-prisao-ex-prefeito-de-rio-largo/
 
Título  : Tribunal de Justiça designa juízes para atuarem em comarcas do interior
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1138574/%EF%BB%BFtribunal-de-justica-designa-
juizes-para-atuarem-em-comarcas-interior/

Título  : Justiça determina interdição da delegacia de Maribondo por más condições
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1138496/justica-determina-interdicao-da-delegacia-de-
maribondo-por-mas-condicoes/

Título  : STJ mantém decisão do TJ/AL que determinou prisão de Toninho Lins
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/03/16/stj-mantem-decisao-do-tj-al-que-
determinou-prisao-de-ex-prefeito-de-rio-largo/
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