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Título  :  Fatos & Notícias

O Estado de Alagoas e o município de Maceió devem, num prazo de até 15 dias, de forma gratuita e
independentemente da abertura de processo administrativo, assegurar a manutenção do programa de
diagnóstico e tratamento do glaucoma para todos os pacientes portadores da doença. A decisão foi 
proferida ontem pelo juiz da 16ª Vara Cível da Capital, Manoel Cavalcante de Lima Neto, em 
atendimento ao pedido feito pela Defensoria Pública do Estado.
Na sentença, o magistrado destacou a obrigação de ambos os entes públicos garantirem a oferta, em 
caráter permanente, das consultas e, com prescrição médica, medicamentos destinados ao 
tratamento do glaucoma.
No final do ano passado, o Ministério da Saúde informou que reduziria os valores destinados ao 
tratamento de glaucoma no Estado de R$ 24,5 milhões para aproximadamente para 4,4 milhões por 
ano. Com o corte de verbas, os municípios responsáveis pela execução do programa – Maceió, 
Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema e União dos Palmares – informaram 
que não tinham condições de arcar com a manutenção do tratamento dos 45 mil pacientes do 
Estado. 

JÚRI
Será submetida a júri popular amanhã, 15, Arlene Régis dos Santos, acusada de assassinar os dois 
filhos: Antony Pedro Santos Nobre, de 7 anos, e Abelardo Pedro Neto, de 12 anos, na residência 
onde moravam, na Rua Acaraú, nas imediações do Aeroclube de Maceió, em 2009. O julgamento 
será presidido pelo juiz John Silas da Silva, a partir das 8h, no Fórum da Capital.

JÚRI 2
De acordo com denúncia, Arlene deu o medicamento Rivotril aos três filhos na noite que antecedeu 
o crime. Por volta das 3 horas da madrugada do dia 29 de setembro de 2009, ela estrangulou Antony
e esfaqueou Abelardo. A ré ainda tentou estrangular o terceiro filho, Arlanicson Pedro Santos 
Nobre, então com 15 anos, mas desistiu. À época, Arlene disse que teria “incorporado” uma 
entidade.

» O concurso para servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas teve 42.762 inscritos, segundo 
dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

» As provas serão já no dia 25, em Maceió. As vagas são para técnico judiciário e para analista 
judiciário (oficial de Justiça, área judiciária e área de estatística). 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=321195

Título  :  Acusados de matar agricultor com barra de ferro têm liberdade negada
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1137773/acusados-de-matar-agricultor-com-barra-de-
ferro-tem-liberdade-negada/
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Título  : Estados de Alagoas deve realizar exames em pacientes com câncer de bexiga
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317763/2018/03/14/estado-de-alagoas-deve-
realizar-exames-em-paciente-com-cancer-de-bexiga

Título  : Desembargador nega liberdade a quatro acusados de homicídio dem Branquinha
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317734/2018/03/14/desembargador-nega-liberdade-
a-quatro-acusados-de-homicidio-em-branquinha

Título  : Após anúncio de novo concurso, Reserva Técnica da PM de 2006 cobra nomeações
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/apos-anuncio-de-novo-concurso-reserva-tecnica-da-
pm-de-2006-cobra-nomeacoes.ghtml

Título  :  Mais de 130 casais participam de casamento coletivo em Pilar, Alagoas
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/mais-de-130-casais-participam-de-casamento-
coletivo-em-pilar-alagoas.ghtml

Título  : BNMP: Tribunal avança cadastro biométrico de presos em Alagoas
Link     : http://cnj.jus.br/noticias/judiciario/86337-bnmp-2-0-tribunal-avanca-cadastro-biometrico-
de-presos-em-alagoas
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