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Título   : Estudo internacional destaca exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/brasil/2019/01/17/estudo-internacional-destaca-
exploracao-e-abuso-sexual-de-criancas-e-adolescentes/

Título   : Crianças e adolescentes de Maceió são orientados a denunciar exploração sexual
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/05/21/criancas-e-adolescentes-de-maceio-
sao-orientados-a-denunciar-exploracao-sexual/

Título   : MP pede punição para cartórios que se negam a devolver 50% do valor do 1º imóvel
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/_68337.php

Título   : Justiça manda interditar delegacia regional de União dos Palmares
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/justica-manda-interditar-delegacia-
regional-de-uniao-dos-palmares_68336.php

Título   : Justiça  determina que delegacia de União seja interditada e reformada em até 120 dias
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1203554/justica-determina-que-delegacia-de-uniao-
seja-interditada-e-reformada-em-ate-120-dias/

Título   : Acusado de ameaçar advogada de ex-mulher é preso no bairro do Poço
Link    :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/01/17/acusado-de-ameacar-
advogada-de-ex-mulher-e-preso-no-bairro-do-poco

OP9____________________________________________________________________________

Título   : MPE quer punição de cartórios que não ressarcirem taxa do 1º imóvel
Link    :  https://www.op9.com.br/al/noticias/mpe-quer-punicao-de-cartorios-que-nao-ressarcirem-
taxa-do-1o-imovel/

Título   : Anos após tentar matar primeira esposa, homem ataca atual companheira a facadas
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Link    :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/anos-apos-tentar-matar-primeira-esposa-
homem-ataca-atual-companheira-a-facadas/

Título   : Mãe encontra filho de 2 anos desacordado após sair de casa e deixar criança com 
padrasto
Link    :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mae-encontra-filho-de-2-anos-desacordado-
apos-sair-de-casa-e-deixar-crianca-com-padrasto/

Título   : Justiça manda interditar delegacia de União, AL, diz Defensoria
Link    :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/01/17/justica-manda-interditar-delegacia-de-
uniao-al-diz-defensoria.ghtml

Título   : Justiça determina a interdiçao e reforma de delegacia
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332766/2019/01/17/justica-determina-a-
interdicao-e-reforma-de-delegacia

Título   : Unimed deve custera tratamento de criança com autismo
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332765/2019/01/17/unimed-deve-custear-
tratamento-de-crianca-com-autismo

Título   : Prefeito Pedoca assina convênio e São Miguel dos Campos ganha primeiro Cejusc do 
interior de Alagoas
Link    :  https://www.alagoasweb.com/noticia/54998-prefeito-pedoca-assina-convenio-e-sao-
miguel-dos-campos-ganha-primeiro-cejusc-do-interior-de-alagoas

Título   : Unimed Maceió deve custear tratamento de criança com autismo
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/unimed-maceio-deve-custear-
tratamento-de-crianca-com-autismo-para-o-juiz-henrique-teixeira-plano-de-saude-nao-pode-se-
recusar-custear-o-tratamento-prescrito-mesmo-quando-o-contrato-preve-limitac/

Título   : MP quer punir cartórios que não derem descontos de 50% nos registros de primeiro 
imóvel
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/mp-quer-punir-cartorios-que-nao-
derem-descontos-de-50-nos-registros-de-primeiro-imovel/

Título   : TJ planeja central de atendimento para usuários do Fórum da Capital
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Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/tj-planeja-central-de-atendimento-
para-usuarios-do-forum-da-capital/

Título   : TJAL assina convênio para instalação de Cejusc em São Miguel dos Campos
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/tjal-assina-convenio-para-
instalacao-de-cejusc-em-sao-miguel-dos-campos/
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