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Título  : SMTT encobre pardais com plástico
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=324269

Título  : Fatos & Notícias
O diretor do Instituto Sou da Paz, Ivan Marques, estará em Maceió na próxima segunda-feira, 21, 
para ministrar palestra sobre controle de armas e redução de homicídios. Ele participará do 
seminário “Educação pela paz, cidadania e justiça – eu apoio!”, promovido pela Escola Superior da 
Magistratura (Esmal), em parceria com a organização não governamental Maceió Voluntário. O 
evento acontece no auditório da Esmal, a partir das 13h30, e será aberto ao público. 
Além da palestra de Ivan Marques, o seminário terá a contribuição da especialista em educação Rita
Ippolito, que falará sobre “Direitos Humanos e Educação”; do juiz coordenador do Programa 
Cidadania e Justiça na Escola (PCJE) da Esmal, Anderson Passos, que tratará sobre “Cidadania e 
Justiça na construção da paz”; e da presidente do Maceió Voluntário, Maristela Pozitano, cujo tema 
de apresentação será “A educação pela paz”.
O instituto é uma organização que há mais de quinze anos trabalha para reduzir a violência no 
Brasil. Sua missão é contribuir para a efetivação de políticas públicas de segurança e prevenção da 
violência que sejam eficazes e pautadas pelos valores da democracia, justiça social e direitos 
humanos. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=324262

Título  : Presidente do TJ assume Governo de Alagoas nesta quinta-feira
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/presidente-do-tj-assume-governo-de-
alagoas-nesta-quinta-feira_54846.php

Título  :  TJ recebe denúncia contra prefeito de Maribondo por lesão corporal
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tj-recebe-denuncia-contra-prefeito-de-
maribondo-por-lesao-corporal_54844.php

Título  : Acusado de matar homem a facadas por causa de drogas vai a júri
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320751/2018/05/16/acusado-de-matar-homem-a-
facadas-por-causa-de-drogas-vai-a-juri

Título  : Idosa que sofreu acidente em loja de Maceió será indenizada
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320773/2018/05/16/idosa-que-sofreu-acidente-em-
loja-de-maceio-sera-indenizada

Título  : TJ recebe denúncia contra prefeito de Maribondo por lesão corporal
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320768/2018/05/16/tj-recebe-denuncia-contra-
prefeito-de-maribondo-por-lesao-corporal
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Título  : Prefeitura de Maceió vai recorrer contra retirada dos pardais
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/16/prefeitura-de-maceio-vai-recorrer-
contra-retirada-dos-pardais/

Título  : Tribunal de Justiça de Alagoas realiza Projeto Justiça Itinerante em Branquinha
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/tribunal-de-justica-de-
alagoas-realiza-projeto-justica-itinerante-em-branquinha/6739213/

Título  : Prefeito de Maribondo se torna réu em processo por agressão à esposa e à sogra
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/prefeito-de-maribondo-se-torna-
reu-em-processo-por-agressao-a-esposa-e-a-sogra/?cHash=2e67ad00bf8ca13eb8a130f3d11ab833

Título  : Presidente do TJ assume o governo de Alagoas durante férias de Renan Filho
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/presidente-do-tj-assume-o-governo-de-alagoas-
durante-ferias-de-renan-filho.ghtml

Título  : Presidente do TJ assume Governo de Alagoas nesta quinta-feira (17)

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1153584/%EF%BB%BFpresidente-tj-assume-governo-
de-alagoas-nesta-quinta-feira-17/

Título  : TJ recebe denúncia contra prefeito de Maribondo por lesão corporal

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1153482/%EF%BB%BFtj-recebe-denuncia-contra-
prefeito-de-maribondo-por-lesao-corporal/

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro do Martins vai a júri nesta quinta-feira (17)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1153440/acusado-de-homicidio-tabuleiro-martins-vai-
juri-nesta-quinta-feira-17/

Título  : Presidente do TJ assume Governo de Alagoas nesta quinta-feira
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/54846/Presidente-do-TJ-assume-o-Governo-de-
Alagoas-nesta-quinta-feira
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Via Alagoas______________________________________________________________________

Título  : TJ/AL: Bompreço é condenado a indenizar cliente que sofreu acidente em loja
Link     : https://www.viaalagoas.com.br/2018/05/16/%EF%BB%BFtj-al-bompreco-e-condenado-a-
indenizar-cliente-que-sofreu-acidente-em-loja/

Título  : Presidente do TJ assume governo de Alagoas nesta quinta
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45982/presidente-do-tj-assume-governo-de-
alagoas-amanha

Título  : Pleno do TJ aceita mais uma denúncia contra prefeito de Maribondo, AL, por violência 
doméstica
Link     : http://rotadosertao.com/noticia/116458-pleno-do-tj-aceita-mais-uma-denuncia-contra-
prefeito-de-maribondo-al-por-violencia-domestica
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