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Título : Juizado da Infância e Juventude faz fiscalização na Rua Fechada para garantir segurança
Link  :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/juizado-da-infancia-e-
juventude-faz-fiscalizacao-na-rua-fechada-para-garantir-seguranca/7889383/ 

Título : TJAL, Governo e ALE comprometem-se com a primeira infância
Link  : https://painelnoticias.com.br/geral/157593/tjal-governo-e-ale-comprometem-se-com-a-
primeira-infancia 

Título : Governador assina Pacto Estadual pela primeira infância
Link  :  http://www.primeiraedicao.com.br/noticia/2019/09/02/governador-assina-pacto-estadual-
pela-primeira-infancia 

Título : Governador Renan Filho assina Pacto Estadual pela primeira infância
Link  :  https://al1.com.br/noticias/direitos-humanos/35517/governador-renan-filho-assina-pacto-
estadual-pela-primeira-infancia 

Título :  STJ concede habeas corpus para mulher acusada de tentar furtar peças íntimas
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1244823/stj-concede-habeas-corpus-para-mulher-
acusada-de-tentar-furtar-pecas-intimas/ 

Assembleia Legislativa de Alagoas___________________________________________________

Título :  Poder Legislativo participa da assinatura do Pacto Nacional pela Primeira Infância
Link  :   https://www.al.al.leg.br/comunicacao/noticias/poder-legislativo-participa-da-assinatura-do-
pacto-nacional-pela-primeira-infancia 

Título : Estado terá que explicar motivo para negar custeio de cirurgia em adolescente
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Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/09/49707-estado-tera-que-explicar-motivo-
para-negar-custeio-de-cirurgia-em-adolescente 

Alagoa Alerta____________________________________________________________________

Título :  Renan Filho, TJAL e ALE assinam Pacto Estadual pela Primeira Infância; saiba mais
Link  :  https://alagoasalerta.com.br/capa/a1/noticias/alagoas/renan-filho-tjal-e-ale-assinam-pacto-
estadual-pela-primeira-infancia-saiba-mais 

Título :  Em um mês, cartórios de Maceió emitem 100 mil atos com selo digital
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/em-um-mes-cartorios-de-maceio-emitem-100-mil-
atos-com-selo-digital/ 

Título :  Tribunal de Justiça, Governo de AL e Assembleia comprometem-se com a primeira 
infância
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/09/02/tribunal-de-justica-governo-de-al-e-
assembleia-comprometem-se-com-a-primeira-infancia/ 

Título : Governador de Alagoas assina Pacto Estadual pela primeira infância
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/09/02/governador-de-alagoas-assina-pacto-
estadual-pela-primeira-infancia/ 

Jornal A Notícia__________________________________________________________________

Título : UNIÃO: Governador assina Pacto Estadual pela primeira infância
Link  :  https://www.anoticia.online/2019/09/02/uniao-governador-assina-pacto-estadual-pela-
primeira-infancia/ 

Título : Governador assina Pacto Estadual pela primeira infância com Legislativo e Judiciário
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/governador-assina-pacto-estadual-
pela-primeira-infancia-em-solenidade-renan-filho-destaca-avanco-das-politicas-publicas-que-
reduziram-mortalidade-materna-e-infantil-em-alagoas-compartilhe-facebook/ 

Título :  Justiça Itinerante oficializa a união de 76 casais em Rio Novo
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/justica-itinerante-oficializa-uniao-
de-76-casais-em-rio-novo-alem-do-casamento-coletivo-houve-emissao-de-cpf-e-resolucao-de-
processos-civeis-de-menor-complexidade-juiz-andre-geda-coordenador-d/ 

Título :  Governador assina Pacto Estadual pela primeira infância
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Link  :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/30843-governador-assina-pacto-estadual-
pela-primeira-infancia 

Título : Poderes assinam pacto e se comprometem com a primeira infância
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/02/148244/poderes-assinam-pacto-e-se-
comprometem-com-a-primeira-infancia.html 

Secretária Especial do Desenvolvimento Social_________________________________________

Título : Pacto pela infância se fortalece e ganha iniciativa estadual, em Alagoas
Link  :  http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/pacto-pela-infancia-se-
fortalece-e-ganha-iniciativa-estadual-em-alagoas 

ANOREG_______________________________________________________________________

Título :Anoreg/AL: Governo do Estado de Alagoas deve apoiar o programa Posse Legal
Link  : https://www.anoreg.org.br/site/2019/04/12/anoreg-al-governo-do-estado-de-alagoas-deve-
apoiar-o-programa-posse-legal/ 

https://www.anoreg.org.br/site/2019/04/12/anoreg-al-governo-do-estado-de-alagoas-deve-apoiar-o-programa-posse-legal/
https://www.anoreg.org.br/site/2019/04/12/anoreg-al-governo-do-estado-de-alagoas-deve-apoiar-o-programa-posse-legal/
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/pacto-pela-infancia-se-fortalece-e-ganha-iniciativa-estadual-em-alagoas
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/pacto-pela-infancia-se-fortalece-e-ganha-iniciativa-estadual-em-alagoas
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/02/148244/poderes-assinam-pacto-e-se-comprometem-com-a-primeira-infancia.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/02/148244/poderes-assinam-pacto-e-se-comprometem-com-a-primeira-infancia.html
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/30843-governador-assina-pacto-estadual-pela-primeira-infancia
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/30843-governador-assina-pacto-estadual-pela-primeira-infancia

