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Título  : TJ manda prender Toninho Lins
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=320572

Título  : Fatos & Notícias

ENCONTRO
Maceió sedia, de hoje até sábado, 3, o 113º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. O 
evento tem como objetivo discutir o aprimoramento do Judiciário brasileiro. A abertura do encontro 
será às 19h, no Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas. Amanhã, os debates e palestras ocorrem 
no Hotel Ritz Lagoa da Anta, no bairro Cruz das Almas.

ENCONTRO 2
Entre as palestras previstas está a do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, 
que falará sobre o direito à saúde e a jurisprudência do STJ. Também está prevista palestra do 
governador Renan Filho sobre solidez fiscal. Ao final do encontro, será elaborada a Carta de 
Maceió, contendo as deliberações aprovadas pelo conselho de presidentes.

PAZ EM CASA
Tem início no próximo dia 5 mais uma etapa da Semana da Justiça pela Paz em Casa. A força-
tarefa, que ocorre em todo o País até o dia 9 de março, tem como objetivo dar mais celeridade aos 
processos envolvendo violência doméstica. Em Maceió, estão previstas 167 audiências, que serão 
realizadas no Juizado da Mulher, no Centro, a partir das 8h.

PAZ EM CASA 2
Serão realizadas audiências de instrução e julgamento e audiências para a justificação de medidas 
protetivas. Os processos pautados envolvem, em sua maioria, lesão corporal e ameaça. A Semana da
Justiça Pela Paz em Casa foi criada em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=320557

Título  :  Vereadora aciona Justiça e MPE após ter fotos e vídeos pessoais vazados
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/vereadora-aciona-justica-e-mpe-apos-
ter-fotos-e-videos-pessoais-vazados_50176.php

Título  :  Ex-prefeito de Rio Largo é considerado foragido da justiça após pedido de prisão
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317053/2018/03/01/ex-prefeito-de-rio-largo-e-
considerado-foragido-da-justica-apos-pedido-de-prisao

Título  : Desvios no sertão: MP chegou a pedir prisão de ex-prefeito
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317092/2018/03/01/desvios-no-sertao-mp-chegou-a-
pedir-prisao-de-ex-prefeito
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Título  : Acusado de estupro de menor é condenado a mais de dez  anos
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317096/2018/03/01/acusado-de-estupro-de-menor-
e-condenado-a-mais-de-dez-anos

Título  :  ‘Não foi desviado R$1 sequer’, diz ex-prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas
Link     :   http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/interior/um-real-nao-foi-desviado-diz-
ex-prefeito-de-pao-de-acucar/?cHash=29a2df0392cbce4ee50690e66801b08b

Título  :  Acusado de estuprar criança de 12 anos é condenado a mais de 10 anos de prisão
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-estuprar-crianca-de-
12-anos-e-condenado-a-mais-de-10-anos-de-prisao/?cHash=8c005f51608ad05adff38d73f7f62358

Título  :  Renan participa hoje (1) do 113º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça
Link     :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/23838-governador-participa-do-113-
encontro-do-conselho-dos-tribunais-de-justica-nesta-quinta-1

É  Assim________________________________________________________________________

Título  :  Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça tem início nesta quinta
Link     :  http://eassim.net/encontro-do-conselho-dos-tribunais-de-justica-tem-inicio-nesta-quinta/

Paraíba Online__________________________________________________________________

Título  : Presidente do TJPB participa do 113º Encontro do Conselho em Maceió
Link     : https://paraibaonline.com.br/2018/03/presidente-do-tjpb-participa-do-113o-encontro-do-
conselho-em-maceio/

Título  : Acusado de estuprar criança de 12 anos é condenado a mais de 10 anos de prisão
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/03/01/acusado-de-estuprar-crianca-de-12-
anos-e-condenado-a-mais-de-10-anos-de-prisao/

Título  : Após exame de DNA comprovar estupro, homem é condenado a 10 anos de prisão em São 
José da Tapera, AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/apos-exame-de-dna-comprovar-estupro-homem-e-
condenado-a-10-anos-de-prisao-em-sao-jose-da-tapera-al.ghtml
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Título  : Ressocialização e Tribunal de Justiça fortalecem vínculo familiar no sistema prisional
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/01/03/2018/ressocializacao-e-
tribunal-de-justica-fortalecem-vinculo-familiar-no-sistema-prisional/128202

Título  : Justiça condena homem por estupro de menina de 12 anos em São José da Tapera
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1134401/%EF%BB%BFjustica-condena-homem-por-
estupro-de-menina-de-12-anos-em-sao-jose-da-tapera/

Título  : Vereadora aciona Justiça e MPE após ter fotos e vídeos pessoais vazados
Link     : http://www.alagoasnt.com.br/noticia/11034/vereadora-aciona-justica-e-mpe-apos-ter-fotos-
e-videos-pessoais-vazados.html

Título  : Servidores do Detran recusam proposta de trégua e mantêm greve em Alagoas
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/03/01/105413/servidores-do-detran-
recusam-proposta-de-tregua-e-mantem-greve-em-alagoas.html
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