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Título  : TJ deve decidir sobre pardais no dia 26
Link    :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=320164

Título  : Presidente do TJ mantém liminar que determina a implantação do Cais Saúde
Link    :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/02/_49672.php

Título  : Secretaria estima que 84 presas devem ir para casa após decisão do STF
Link    :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/02/secretaria-estima-que-84-presas-devem-
ir-para-casa-apos-decisao-do-stf_49662.php

Título  : Greve dos servidores pode gerar redução de até R$ 7 milhões na arrecadação do Detran
Link    :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/316648/2018/02/21/greve-dos-servidores-pode-
gerar-reducao-de-ate-r-7-milhoes-na-arrecadacao-do-detran

Título  : TJ nega Habeas Corpus a mulher acusada de matar e esconder corpo em fossa
Link    :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/316686/2018/02/21/tj-nega-habeas-corpus-a-
mulher-acusada-de-matar-e-esconder-corpo-em-fossa

Título  : Acusada de matar e esconder corpo de homem em fossa deve continuar presa, decide TJ
Link    : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusada-de-matar-e-esconder-
corpo-de-homem-em-fossa-deve-continuar-presa-decide-tj/?
cHash=86320f15d13abac1cc6172aa9f530162

Título  : Suspeita de matar e esconder corpo de homem em fossa tem pedido de liberdade negado 
pela Justiça de Alagoas
Link    : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/suspeita-de-matar-e-esconder-corpo-de-homem-em-
fossa-tem-pedido-de-liberdade-negado-pela-justica-de-alagoas.ghtml

Título  : Presidente do TJ mantém liminar que determina a implantação do Cais Saúde
Link    :  http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=visualiza_noticia&id_caderno=&id_noticia=156086
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Título  : Presidente do TJ mantém liminar que determina a implantação do Cais Saúde
Link    :  http://tribunahoje.com/noticias/saude/2018/02/21/presidente-do-tj-mantem-liminar-que-
determina-a-implantacao-do-cais-saude/

Título  : Justiça nega liberdade a acusada de matar e esconder corpo em fossa
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1132267/justica-nega-liberdade-acusada-de-matar-e-
esconder-corpo-em-fossa/

Título  : Motorista que atropelou triatleta participa de audiência de instrução nesta quarta
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1132130/motorista-que-atropelou-triatleta-participa-de-
audiencia-de-instrucao-nesta-quarta-21/

Título  : TJ/AL nega liberdade a acusada de matar e esconder corpo de homem em fossa
Link    :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/49689/TJ-nega-liberdade-a-acusada-de-matar-e-
esconder-corpo-em-fossa

Título  :  Presidente do TJ entrega computadores ao Fórum de Pão de Açúcar
Link    :  https://al1.com.br/noticias/justica/15557/presidente-do-tj-entrega-computadores-ao-forum-
de-pao-de-acucar

Título  :  Presidente do TJ mantém liminar que determina a implantação do Cais Saúde
Link    :   https://painelnoticias.com.br/geral/132042/presidente-do-tj-mantem-liminar-que-
determina-a-implantacao-do-cais-saude

Título  : Fórum e Juizado em Santana do Ipanema vão receber elevadores
Link    :  http://www.alagoasnanet.com.br/v3/forum-e-juizado-em-santana-do-ipanema-vao-receber-
elevadores/

Verdade Alagoas__________________________________________________________________

Título  : TJ/AL nega liberdade a acusada de matar e esconder corpo de homem em fossa
Link    :  http://verdadealagoas.com.br/2018/02/21/tjal-nega-liberdade-a-acusada-de-matar-e-
esconder-corpo-de-homem-em-fossa/
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Título  : Audiência de instrução sobre morte do ciclista Álvaro Vasconcelos acontece em Marechal
Link    :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/audiencia-de-instrucao-
sobre-morte-do-ciclista-alvaro-vasconcelos-acontece-em-marechal/6521802/
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