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Título  :  Juiz ordena transferência de idosos com câncer do HGE
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=321613

Título  :  Fatos & Notícias
MORADIA LEGAL
O Moradia Legal III, programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas, entrega 
cerca de 700 títulos de propriedade a famílias de baixa renda de São José da Laje, nesta sexta-feira, 
23. A solenidade terá início às 10h, em frente à prefeitura. A iniciativa é uma parceria entre Tribunal
de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça, Associação dos Notários e Registradores (Anoreg/AL) e 
prefeituras.

MORADIA LEGAL 2
Nesta terceira edição do programa, já foram emitidos, de maneira gratuita, 1.850 títulos para a 
população de Campo Alegre, Junqueiro, Maragogi e Teotônio Vilela. Em abril, devem ser entregues 
escrituras de imóveis para moradores de São Miguel dos Campos e São Luís do Quitunde. Até o 
momento, o Moradia Legal III conta com a adesão de 64 municípios. A expectativa é de emitir 10 
mil títulos até julho deste ano. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=321626

Título  :  Concurso para técnico e analista do TJ/AL tem provas neste domingo
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/concurso-para-tecnico-e-
analista-do-tjal-tem-provas-neste-domingo/?cHash=3046f6bd62aeae799aae4e125d719a06

Antena Crítica___________________________________________________________________

Título  : Provas do concurso para técnico e analista do TJ/AL acontecem neste domingo
Link     : http://www.antenacritica.com.br/noticia/2098/2018/03/22/provas-do-concurso-para-tecnico-
e-analista-do-tj-al-acontecem-neste-domingo

Título  : Suspeito de matar por “cigarro” vai a júri popular
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/318166/2018/03/22/suspeito-de-matar-por-cigarro-
vai-a-juri-popular

Título  : Militares em condição precária conquistam o direito de ingressar no quadro de acesso
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Link     : http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/22/03/2018/militares-em-condicao-precaria-
conquistam-o-direito-de-ingressar-no-quadro-de-acesso/128925

Título  : Concurso para técnico e analista do TJ/AL tem provas neste domingo (25)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1139791/concurso-para-tecnico-e-analista-tjal-tem-
provas-neste-domingo-25/

Título  : Acusado de homicídio em Pilar vai a júri popular nesta sexta-feira (23)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1139941/%EF%BB%BFacusado-de-homicidio-em-
pilar-vai-juri-popular-nesta-sexta-feira-23/

Título  : Prefeito Fabiano Rbeiro comparece ao TJ/AL para buscar melhorias para Pariconha
Link     : https://correionoticia.com.br/noticia/cidades/prefeito-fabiano-ribeiro-comparece-ao-tj-al-
para-buscar-melhorias-para-pariconha/31/19640

Título  : Acusado de matar homem após discussão por cigarro deve ir a júri popular
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/03/22/acusado-de-matar-homem-apos-
discussao-por-cigarro-deve-ir-a-juri-popular/

Título  : Acusado de homicídio em Pilar vai a júri popular nesta sexta-feira
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/03/22/acusado-de-homicidio-em-pilar-vai-a-
juri-popular-nesta-sexta-feira-23/

Título  : Concurso para técnico e analista do TJ/AL tem provas neste domingo (25)
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/03/22/concurso-para-tecnico-e-analista-do-tj-
al-tem-provas-neste-domingo-25/
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