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Título   :   Fatos & Notícias
APOIO
A Associação Alagoana de Magistrados (Almagis) divulgou ontem nota em apoio à juíza Juliana 
Batistela Guimarães de Alencar. Recentemente, a Justiça e a magistrada foram alvo de críticas de 
membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que cercaram e invadiram a unidade 
judiciária do Único Ofício da Comarca de Maribondo.

APOIO 2
De acordo com a nota, “a inconformidade com eventuais decisões judiciais desfavoráveis não pode 
servir de combustível a manifestações atentatórias ao Estado Democrático de Direito, mesmo 
porque o sistema jurídico brasileiro assegura à parte insatisfeita o direito ao recurso”. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=316034

Título   : Júri de réu na morte de advogado é adiado
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316039

Título   :  Leilão da Usina Vale do Paranaíba é prorrogado até 5 de dezembro
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/leilao-da-usina-vale-do-paranaiba-e-
prorrogado-ate-5-de-dezembro_44914.php

Título   : TCE homenageia Otávio Praxedes em solenidade alusiva aos 70 anos da instituição
Link     :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/12/tce-homenageia-presidente-otavio-
praxedes-em-solenidade-alusiva-aos-70-anos-da-instituicao/

Título   : Renan Filho destaca atuação do TCE na transparência dos gastos públicos
Link     :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/21842-renan-filho-destaca-atuacao-do-
tce-na-transparencia-dos-gastos-publicos

Título   : Acusados de homicídio em Piranhas são condenados a quase seis anos de reclusão
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112415/acusados-de-homicidio-em-piranhas-sao-
condenados-quase-seis-anos-de-reclusao/

Título   : Júri em Rio Largo: irmãos da vítima relatam agressões da ré ao filho de 5 anos
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112537/juri-em-rio-largo-irmaos-da-vitima-relatam-
agressoes-da-re-ao-filho-de-5-anos/
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Título   : Saiba quais as novas regras para adoção
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/saiba-quais-as-novas-
regras-para-adocao/6327089/

Título   : Acusado da morte do capitão Rodrigo Rodrigues fala sobre o assassinato
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/acusado-da-morte-do-
capitao-rodrigo-rodrigues-fala-sobre-o-assassinato/6327651/

Título   : TJ assina contrato com FGV para realização de concurso público em Alagoas
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/01/12/2017/tj-assina-contrato-
com-fgv-para-realizacao-de-concurso-publico-em-alagoas/12597tjjjhhh5

Título   :  Mãe acusada de matar filho de cinco anos diz que punia os filhos dentro do normal
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313424/2017/12/01/mae-acusada-de-matar-filho-
de-cinco-anos-diz-que-punia-os-filhos-dentro-do-normal

Título   : Leilão de usinas de Capinópolis e Canápolis continua por determinação do TJ de Alagoas
Link     : https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/leilao-de-usinas-de-capinopolis-e-
canapolis-continua-por-determinacao-do-tj-de-alagoas.ghtml

Título   : Mãe acusada de matar filho de cinco anos diz que punia os filhos dentro do "normal"
Link     : https://boainformacao.com.br/2017/12/mae-acusada-de-matar-filho-de-cinco-anos-diz-
que-punia-os-filhos-dentro-do-normal/
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