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Título      :    Novas regras ampliam direito à remissão de pena para reeducandos que leem livros – 

Chamada Home 

 
Link         :     https://www.jaenoticia.com.br/ 

Título      :    Novas regras ampliam direito à remissão de pena para reeducandos que leem livros 

Link         :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/05/17/84812-novas-regras-ampliam-direito-a-remissao-

de-pena-para-reeducandos-que-leem-livros 

Título      :  Secretaria de Saúde de Maceió recebe doação de 1.500 frascos com álcool em gel 

Link         :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/05/17/84819-secretaria-de-saude-de-maceio-recebe-doacao-de-

1500-frascos-com-alcool-em-gel 

 

 

Título      :   Justiça mantém calendário do Curso de Aperfeiçoamento da Guarda Municipal – Chamada 
Home 

 
Link        :  https://www.tnh1.com.br/ 

Título     :  Justiça mantém calendário do Curso de Aperfeiçoamento da Guarda Municipal 

Link        :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-calendario-do-curso-de-aperfeicoamento-da-

guarda-municipal/ 
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Link       :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/novas-regras-ampliam-direito-a-remissao-de-pena-para-

reeducandos-que-leem-livros/ 

 

 

Título     :  Defensor Público ingressa com ação popular em defesa do nome da Praça Dandara 

Link        :     https://jornaldealagoas.com.br/municipios/44560/2021/05/17/defensor-publico-ingressa-com-aco-

popular-em-defesa-do-nome-da-praca-dandara 

 

 

Título     :  Novas regras ampliam direito à remissão de pena para reeducandos que leem livros – 
Chamada Home 

 
Link        : https://www.gazetaweb.com/ 

Título     :  Novas regras ampliam direito à remissão de pena para reeducandos que leem livros 

Link        :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/novas-regras-ampliam-direito-a-remissao-de-pena-para-

reeducandos-que-leem-livros/ 

 

Título     :  Novas regras ampliam direito à remissão de pena para reeducandos que leem livros 

Link        :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/novas-regras-ampliam-direito-a-remissao-de-pena-para-

reeducandos-que-leem-livros/ 

Título     :  Ações na Justiça tentam reaver nome de Dandara dos Palmares em Praça  

Link        :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/acoes-na-justica-tentam-reaver-nome-de-dandara-dos-

palmares-em-praca/ 

 

 

 

Título      :   Saúde recebe 1.500 frascos de álcool gel doados pelo Tribunal de Justiça – Chamada Home 

 
Link        :     https://novoextra.com.br/ 
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Título      :   Saúde recebe 1.500 frascos de álcool gel doados pelo Tribunal de Justiça 

Link        :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2021/05/66294-saude-recebe-1500-frascos-de-alcool-em-

gel-doados-pelo-tribunal-de-justica 

 

Título      :   Preso na Operação Noteiras, ex-secretário municipal tem prisão revogada  

Link        :     https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2021/05/672556-preso-na-operacao-noteiras-

ex-secretario-municipal-tem-prisao-revogada.html 

 

Título      :  Em quatro meses, mais de 5 mil processos já foram inspecionados em Alagoas pelo 

Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas 

Link        :     https://nn1.com.br/em-quatro-meses-mais-de-5-mil-processos-ja-foram-inspecionados-em-alagoas-

pelo-corregedoria-geral-da-justica-de-alagoas/ 

 

 

Título      :  Em quatro meses, mais de 5 mil processos já foram inspecionados em AL 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/em-quatro-meses-mais-de-5-mil-processos-ja-

foram-inspecionados-em-al/ 

Título      :  Estágio em Direito: confira resultado preliminar da seleção para o Judiciário alagoano 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/estagio-em-direito-confira-resultado-preliminar-

da-selecao/ 

Título      :  Webinar aborda Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, na próxima segunda (24) 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/webinar-aborda-lei-geral-de-protecao-dados-

pessoais-na-proxima-segunda-24/ 

 

Título      :  TJAL nega liberdade a acusados de praticarem mais de 20 mil crimes – Chamada Home 

 
Link        :     http://www.rotadosertao.com/ 

Título      :   TJAL nega liberdade a acusados de praticarem mais de 20 mil crimes 

Link        :     http://www.rotadosertao.com/noticia/158332-tjal-nega-liberdade-a-acusados-de-praticarem-mais-de-

20-mil-crimes 
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Título      :  Saúde recebe 1.500 frascos de álcool em gel doados pelo Tribunal de Justiça 

Link        :     http://www.maceio.al.gov.br/2021/05/saude-recebe-1-500-frascos-de-alcool-em-gel-doados-pelo-

tribunal-de-justica-de-alagoas/ 
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