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Título  : Com paralisação do há 40 dias, servidores do Detran tem audiência com diretor do órgão
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317660/2018/03/13/com-paralisacao-ha-40-dias-
servidores-do-detran-tem-audiencia-com-diretor-do-orgao

Título  :  Lista de credores de Laginha será consolidada em abril, diz TJ
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317671/2018/03/13/lista-de-credores-da-laginha-
sera-consolidada-em-abril-diz-tj

Título  :  Justiça autoriza desocupação de área para construção do Hospital Metropolitano
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317664/2018/03/13/justica-autoriza-desocupacao-
de-area-para-construcao-do-hospital-metropolitano

Título  :  Fatos & Notícias
CADASTRO
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Tribunal de Justiça, iniciou 
mais uma etapa do cadastro biométrico dos presos de Alagoas, no Núcleo Ressocializador da 
Capital. Os trabalhos devem continuar até quinta-feira, com o apoio dos funcionários da unidade.
CADASTRO 2
No Núcleo, há atualmente 138 presos. O objetivo maior é cadastrar as impressões digitais dos mais 
de 4.500 presos do Sistema Prisional alagoano. A princípio, os dados estarão disponíveis para o 
Tribunal e para o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Depois, todos os órgãos de 
segurança pública terão acesso. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=321134

Título  : TJ informa que lista de credores da Laginha será consolidada em abril
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/_50942.php

Título  : Justiça determina que Estado e Município custeiem tratamento do glaucoma
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/justica-determina-que-estado-e-
municipio-custeiem-tratamento-do-glaucoma_50956.php

Título  : Câmara Criminal concede habeas corpus a militar acusado de roubo
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/_50977.php

Título  : Justiça determina que o Estado e Prefeitura garantam a manutenção integral do programa 
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do glaucoma
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1137571/justica-determina-que-o-estado-e-prefeitura-
garantam-manutencao-integral-programa-glaucoma/

Título  :  TJ/AL publica homologação das inscrições do concurso de servidores
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1137592/tjal-publica-homologacao-das-inscricoes-
concurso-de-servidores/

Título  : Justiça concede habeas corpus a PM preso em flagrante por roubo
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/justica-concede-habeas-corpus-a-
pm-preso-em-flagrante-por-roubo/?cHash=4ca99df4653a4928d7a055388b522422

Título  : Lista de credores da Laginha será consolidada em abril, afirmam juízes
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/43840/lista-de-credores-da-laginha-sera-
consolidada-em-abril-afirmam-juizes

Título  :  TJ de Alagoas divulga homologação de inscrições de concurso público
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-de-alagoas-divulga-homologacao-de-inscricoes-
de-concurso-publico.ghtml

Título  : Acusada da matar dois filhos para se vingar do marido vai a julgamento na quinta em 
Maceió
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/acusada-da-matar-dois-filhos-para-se-vingar-do-
marido-vai-a-julgamento-na-quinta-em-maceio.ghtml

Título  :  Violência doméstica: 2º menor número de inquéritos é de AL
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/03/13/violencia-domestica-2o-menor-
numero-de-inqueritos-e-de-al/

Título  : TJ/AL publica homologação das inscrições do concurso de servidores
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/03/13/%EF%BB%BFtj-al-publica-
homologacao-das-inscricoes-do-concurso-de-servidores/

Título  : Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas tem 42.762 inscritos
Link     : http://www.alagoasnanet.com.br/v3/%EF%BB%BFconcurso-do-tribunal-de-justica-de-
alagoas-tem-42-762-inscritos/
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Título  : TJ/AL publica homologação das inscrições do concurso de servidores
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/16386/tj-al-publica-homologacao-das-inscricoes-do-
concurso-de-servidores

https://al1.com.br/noticias/justica/16386/tj-al-publica-homologacao-das-inscricoes-do-concurso-de-servidores
https://al1.com.br/noticias/justica/16386/tj-al-publica-homologacao-das-inscricoes-do-concurso-de-servidores

