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Título  :  Presidente do Detran pede “vista grossa” da fiscalização durante greve do órgão
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1133887/presidente-detran-pede-vista-grossa-da-
fiscalizacao-durante-greve-orgao/

Título  : TJ determina expedição de mandado de prisão contra Toninho Lins
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1134044/tj-determina-expedicao-de-mandado-de-
prisao-contra-toninho-lins/

Título  : TJ mantém liminar e Unimed deve custear fertilização de mãe que engravidará para tratar 
filho
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1133629/tj-mantem-liminar-e-unimed-deve-custear-
fertilizacao-de-mae-que-engravidara-para-tratar-filho/

Título  :  92 detentas devem deixar presídio
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=320493

Título  :  Detran vai fazer ‘vista grossa’ a condutor irregular
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=320524

Título  : Fatos & Notícias - DE OLHO
Texto :  A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) concluiu mais uma etapa de 
instalação das câmeras de videomonitoramento no Complexo Penitenciário esta semana. Com a 
ampliação, agora mais de 530 câmeras registram imagens em pontos estratégicos, em tempo real, 
sendo possível acompanhar a movimentação em todos os presídios do Estado. As câmeras são 
dotadas de dispositivo infravermelho, que permite um monitoramento noturno de qualidade. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=320494

Título  : Tribunal de Justiça determina prisão de ex-prefeito de Rio Largo
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/02/tribunal-de-justica-determina-prisao-de-
ex-prefeito-de-rio-largo_50071.php

Título  : Em assembleia, servidores do Detran-AL decidem seguir com greve
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/02/servidores-do-detran-decidem-por-
continuacao-da-greve-e-acusam-governo-de-cortes_50085.php

Título  : Ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins é considerado foragido da justiça
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/02/ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-e-
considerado-foragido-da-justica_50104.php
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Título  : Juiz fala sobre prisão domiciliar para detentas que são mães – Vídeo TV Tribunal
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/
Título  :  Justiça determina prisão de ex-prefeito de Rio largo, acusado de improbidade
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317007/2018/02/28/justica-determina-prisao-de-ex-
prefeito-de-rio-largo-acusado-de-improbidade

Título  : Alagoas realizará serviços voltados para mulheres vítimas de violência
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/alagoas-realizara-
servicos-voltados-para-mulheres-vitimas-de-violencia/6538677/

Título  : Justiça determina prisão de ex-prefeito de Rio Largo
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-determina-prisao-de-
ex-prefeito-de-rio-largo/6540615/

Título  : Defensoria Pública inicia levantamento no presídio Santa Luzia
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/balanco-geral-al/single/video/defensoria-publica-
inicia-levantamento-no-presidio-santa-luzia-1/?cHash=859cd98612d34bfbe91aab49f6e5061b

Título  : Ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins, está sendo procurado pela polícia
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/pajucara-noite/single/video/ex-prefeito-de-rio-largo-
toninho-lins-esta-sendo-procurado-pela-policia/?cHash=82619f2b5063a6799acc1cb9b56ebe3b

Título  : TJ determina prisão de ex-prefeito de Rio Largo, AL, condenado por improbidade
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-determina-prisao-de-ex-prefeito-de-rio-largo-al-
condenado-por-improbidade.ghtml

Título  : Servidores do Detran-AL em greve recusam pedido de trégua do Governo
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/servidores-do-detran-al-em-greve-recusam-pedido-
de-tregua-do-governo.ghtml

Título  : Toninho Lins é condenado por improbidade e deve iniciar cumprimento de pena
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/toninho-lins-e-condenado-por-
improbidade-e-deve-iniciar-cumprimento-de-pena/?cHash=e76a8fedb92460c38f13181524d968bf
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Título  : Rio Largo: Ex-prefeito condenado deve iniciar cumprimento de pena
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/02/28/rio-largo-ex-prefeito-condenado-deve-
iniciar-cumprimento-de-pena/

Título  : Ressocialização e Tribunal de Justiça fortalecem vínculo familiar no sistema prisional
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/23836-ressocializacao-e-tribunal-de-
justica-fortalecem-vinculo-familiar-no-sistema-prisional
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