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Título   : Mês do Júri terá caso da morte de advogado no Francês
Link     : http://www.tribunadosertao.com.br/2017/11/%EF%BB%BFmes-juri-tera-caso-da-morte-
de-advogado-frances/

Título   : Fatos & Notícias
ABRIGOS
A 28ª Vara da Infância e da Juventude de Maceió realizou, durante o mês de outubro, a segunda 
etapa das audiências concentradas em abrigos da capital. Na etapa concluída nessa terça-feira, 31, 
cerca de 70 audiências foram realizadas em sete abrigos de Maceió, reavaliando os processos de 
crianças e adolescentes em unidades de acolhimento.
CADASTRAMENTO
A Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas promove, entre os dias 6 e 10 deste mês, em sua 
sede, na Praça Deodoro, o cadastramento biométrico de quaisquer advogados, defensores públicos e
procuradores de Estado. O mesmo procedimento será adotado no Fórum da Capital, entre os dias 13
e 17.
CADASTRAMENTO 2
A decisão de coletar as digitais dos advogados, dos defensores e de procuradores de Estado que não 
estiverem cadastrados na base de dados do Tribunal tem por finalidade agilizar o acesso dos 
profissionais ao prédio, equipado com catracas eletrônicas utilizadas por estagiários, terceirizados, 
servidores e magistrados. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314580

Título   : Presidente do TJ participa de inauguração de centro operacional do MP/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-do-tj-participa-de-
inauguracao-de-centro-operacional-do-mpal/

Título   : TJ participa de debates sobre os direitos das mulheres com câncer
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/tj-participa-de-debates-sobre-os-
direitos-das-mulheres-com-cancer/

Título   : 1º dia do Mês Nacional do Júri tem dois julgamentos na capital e um no interior
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/1o-dia-do-mes-nacional-do-juri-tem-
dois-julgamentos-na-capital-e-um-no-interior/

Título   : TJ tranquiliza movimentos quanto a assentamentos na Usina Guaxuma
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/tj-tranquiliza-movimentos-quanto-a-
assentamentos-na-usina-guaxuma/
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Título   : Otávio Leão Praxedes inspeciona novo Fórum da Comarca de Rio Largo
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/otavio-leao-praxedes-inspeciona-
novo-forum-da-comarca-de-rio-largo/

Título   : Unimed deve fornecer radioterapia a paciente com câncer de mama, decide TJ
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/unimed-deve-fornecer-radioterapia-
a-paciente-com-cancer-de-mama-decide-tj/

Título   : TJ/AL terá expediente normal após feriado de Finados na quinta (2)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1104880/tjal-tera-expediente-normal-apos-feriado-de-
finados-na-quinta-2/

Título   : TJ tranquiliza movimentos quanto a assentamentos na Usina Guaxuma
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1105126/%EF%BB%BFtj-tranquiliza-movimentos-
quanto-assentamentos-na-usina-guaxuma/

Título   : 'Lei é muito branda para quem está preso', avalia secretário interino da Segurança Pública 
de Alagoas
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/a-lei-e-muito-branda-para-quem-esta-preso-avalia-
secretario-de-seguranca-publica-de-alagoas.ghtml
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