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Título  : Fatos & Notícias
JUSTIÇA
A nova versão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) já conta com 97% dos
dados referentes aos presos em Alagoas. A ferramenta de gestão de processos permitirá verificar 
onde os presos estão recolhidos, quem são eles, por que estão presos e qual juiz determinou a ordem
de prisão.

JUSTIÇA 2
A primeira versão do sistema, implementada pelo CNJ em 2011, já possibilitou o registro e a 
consulta de informações sobre mandados de prisão. A nova versão da ferramenta e a criação do 
Cadastro Nacional de Presos vão trazer mais segurança para a sociedade e eficiência para o 
Judiciário, já que todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas em estados 
diversos estarão, agora, integradas. 
Link :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322666

Título  : Tribunal de Justiça nega pedido de extinção de torcidas organizadas
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tribunal-de-justica-nega-pedido-de-
extincao-de-torcidas-organizadas_52897.php

Título  :  TJ-AL cancela ação social no Jacintinho devido a anúncio de aquartelamento
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tjal-cancela-acao-social-no-jacintinho-
devido-ao-aquartelamento-de-militares_52918.php

Título  : Justiça nega pedido de extinção de torcidas organizadas
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/detalhe/noticia/justica-nega-pedido-de-extincao-de-
torcidas-organizadas/?cHash=df4f2111fbd1dc9ecae30abcfcdefabe

Título  : Acusado de matar por não receber pagamento de arma vai a júri
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/homem-que-matou-outro-por-
venda-de-arma-de-fogo-vai-a-juri-nesta-sexta/?cHash=c5668ecf6f84fc1b1c279ac63761ce20

Título  : Sócio de advogado assassinado em escritório na Ponta Verde, Maceió, tem prisão decretada
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/socio-de-advogado-assassinado-em-escritorio-na-
ponta-verde-presta-depoimento-a-policia.ghtml

Título  :  Após depoimento, sócio de advogado morto na Ponta Verde, em Maceió, vai para o 
sistema prisional

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322666
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/socio-de-advogado-assassinado-em-escritorio-na-ponta-verde-presta-depoimento-a-policia.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/socio-de-advogado-assassinado-em-escritorio-na-ponta-verde-presta-depoimento-a-policia.ghtml
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/homem-que-matou-outro-por-venda-de-arma-de-fogo-vai-a-juri-nesta-sexta/?cHash=c5668ecf6f84fc1b1c279ac63761ce20
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/homem-que-matou-outro-por-venda-de-arma-de-fogo-vai-a-juri-nesta-sexta/?cHash=c5668ecf6f84fc1b1c279ac63761ce20
http://www.tnh1.com.br/noticias/detalhe/noticia/justica-nega-pedido-de-extincao-de-torcidas-organizadas/?cHash=df4f2111fbd1dc9ecae30abcfcdefabe
http://www.tnh1.com.br/noticias/detalhe/noticia/justica-nega-pedido-de-extincao-de-torcidas-organizadas/?cHash=df4f2111fbd1dc9ecae30abcfcdefabe
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tjal-cancela-acao-social-no-jacintinho-devido-ao-aquartelamento-de-militares_52918.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tjal-cancela-acao-social-no-jacintinho-devido-ao-aquartelamento-de-militares_52918.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tribunal-de-justica-nega-pedido-de-extincao-de-torcidas-organizadas_52897.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/tribunal-de-justica-nega-pedido-de-extincao-de-torcidas-organizadas_52897.php


Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/apos-depoimento-socio-de-advogado-morto-na-
ponta-verde-em-maceio-vai-para-o-sistema-prisional.ghtml

Título  :  Tribunal de Justiça cancela ação social que seria realizada no Jacintinho, em Maceió
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tribunal-de-justica-cancela-acao-social-que-seria-
realizada-no-jacintinho-em-maceio.ghtml

Título  : TJ-AL cancela ação social no Jacintinho devido a anúncio de aquartelamento
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/52918/TJ-AL-cancela-a%C3%A7ao-social-no-
Jacintinho-devido-a-anuncio-de-aquartelamento-da-PM

Título  : Seprev suspende Mutirão Comunitário que aconteceria sexta e sábado no Jacintinho
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/25145-seprev-suspende-mutirao-
comunitario-que-aconteceria-sexta-e-sabado-no-jacintinho

Título  : TJ cancela ação social devido à ameaça de aquartelamento de militares
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1145059/tj-cancela-acao-social-devido-a-ameaca-de-
aquartelamento-de-militares/

Título  : Vista suspende julgamento de ex-prefeito de Rio Largo; relator vota pela condenação

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1145045/%EF%BB%BFvista-suspende-julgamento-de-
ex-prefeito-de-rio-largo-relator-vota-pela-condenacao/

Título  : Aquartelamento de militares leva TJ/AL a  cancelar ação social no Jacinthinho
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319170/2018/04/12/aquartelamento-de-militares-
leva-tj-a-cancelar-acao-social-no-jacintinho

Título  : Sócio do advogado assassinado na Ponta Verde já se encontra no presídio
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/pajucara-noite/single/video/socio-do-advogado-
assassinado-na-ponta-verde-ja-se-encontra-no-presidio/?
cHash=6a0628158b2b7fe5a8ea3e200e0b3bc8
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