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Título  :  Tribunal de Justiça julga ex-prefeito de Rio Largo por fraude em licitação
Link     :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/tribunal-de-justica-julga-ex-prefeito-de-rio-
largo-por-fraude-em-licitacao

Título  : Fatos & Notícias
Casais interessados em participar do casamento comunitário marcado para este sábado, 14, na Casa 
de Direitos, devem comparecer, nesta sexta-feira, 13, à sede do equipamento, no Mirante do 
Jacintinho, das 8h às 17h, para fazer a habilitação dos documentos: comprovante de residência, RG,
CPF e registro de nascimento (originais e cópias). 
Quem for divorciado precisa acrescentar a averbação (original e cópia). Já para quem for viúvo ou 
viúva, é necessário adicionar a certidão de casamento e o atestado de óbito (originais e cópias). A 
taxa do casamento é de R$ 65 por casal, a ser paga no ato da averiguação dos documentos.
A cerimônia do casamento coletivo será realizada neste sábado, 14, a partir das 16h, no Mirante do 
Jacintinho, dentro das ações do projeto Mutirão Comunitário, da Casa de Direitos.
O casamento comunitário faz parte do projeto Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
que participará, a partir desta sexta-feira, 13, do Mutirão Comunitário, viabilizando a emissão de 
carteira de identidade, CPF e ações cíveis de menor complexidade, como divórcio consensual, 
alvará até quatro salários mínimos, suprimento de óbito e retificação de registro de nascimento. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322539

Título  : Relator de processo vota pela condenação de Toninho Lins a 17 anos de prisão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/relator-de-processo-vota-pela-
condenacao-de-toninho-lins-a-17-anos-de-prisao_52736.php

Título  : Pleno julga ação penal contra Toninho Lins nesta terça
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/pleno-julga-acao-penal-contra-
toninho-lins-nesta-terca/?cHash=ba4ae064175bc5bdc2e35a577a5003b1

Título  : Moradia Legal III regulariza 150 imóveis em Jaramataia nesta sexta (13)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144362/%EF%BB%BFmoradia-legal-iii-regulariza-
150-imoveis-em-jaramataia-nesta-sexta-13/

Título  : Procurador-geral de Justiça defende condenação de Toninho Lins no Pleno do TJ/AL
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144430/procurador-geral-de-justica-defende-
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condenacao-de-toninho-lins-pleno-tjal/

Título  : Ação Justiça nos Bairros promove serviços gratuitos nesta sexta e sábado

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144342/%EF%BB%BFacao-justica-nos-bairros-
promove-servicos-gratuitos-nesta-sexta-e-sabado/

Título  : 26ª Vara Cível da Capital realiza mutirão de audiências nesta sexta (13)

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144352/%EF%BB%BF26a-vara-civel-da-capital-
realiza-mutirao-de-audiencias-nesta-sexta-13/

Título  : Acusado de homicídio na Ponta Verde vai a júri nesta quinta-feira (12)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144400/%EF%BB%BFacusado-de-homicidio-na-
ponta-verde-vai-juri-nesta-quinta-feira-12/

Título  : Foragido, Toninho Lins é julgado por fraude a licitação no Tribunal de Justiça
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319032/2018/04/10/foragido-toninho-lins-e-julgado-
por-fraude-a-licitacao-no-tribunal-de-justica

Título  :  Julgamento no TJ de mais um processo contra Toninho Lins é suspenso
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/julgamento-sobre-prisao-do-ex-prefeito-toninho-
lins-e-suspenso.ghtml

Título  : Moradia Legal III regulariza 150 imóveis em Jaramataia na sexta
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/17611/moradia-legal-iii-regulariza-150-imoveis-em-
jaramataia-na-sexta

Título  : 97% dos dados sobre presos em Alagoas já se encontram no BNMP 2.0 
Link     : http://www.todosegundo.com.br/v3/noticias.php?pg=noticia&id=18131
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