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Repórter Maceió__________________________________________________________________

Título  :  Elizabeth Carvalho foi a primeira mulher presidir TJ/AL
Link     :  http://www.reportermaceio.com.br/elizabeth-carvalho-foi-a-primeira-mulher-presidir-tj-al/

Título  : Sindicato das Autoescolas faz protesto alegando prejuízos com greve do Detran
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/autoescolas-de-al-ja-amargam-prejuizo-
de-r-3-mi-com-greve-do-detran_50467.php

Título  : TJ julga ações de violência contra a mulher
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=320793

Título  : Fatos & Notícias  - JUSTIÇA
O 4º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital lança, nesta sexta-feira,
9, às 10h, na sede da unidade, próximo à Praça Sinimbu, a prática da Justiça Restaurativa. O 
objetivo da Justiça Restaurativa é buscar a paz social entre as pessoas envolvidas, nesse caso, no 
delito de violência doméstica. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=320847

Blog  do Bernardino_______________________________________________________________

Título  : Elizabeth Carvalho foi a primeira mulher presidir TJ/AL
Link     : http://www.blogdobernardino.com.br/2018/03/06/elizabeth-carvalho-foi-a-primeira-mulher-
presidir-tj-al/

Título  : Juizado da Mulher de Maceió lança Justiça Restaurativa nesta sexta (10)
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/06/03/2018/juizado-da-mulher-de-maceio-
lanca-justica-restaurativa-nesta-sexta-10/128381

Título  :  Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa terá a participação de nove promotores de 
justiça
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/06/03/2018/semana-nacional-
da-justica-pela-paz-em-casa-tera-a-participacao-de-nove-promotores-de-justica/128399

Título  :  Para CNJ, Presídio Santa Luzia é exemplo positivo no cuidado de presas gestantes e 
lactantes
Link     : http://aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/06/03/2018/para-cnj-presidio-santa-
luzia-e-exemplo-positivo-no-cuidado-de-presas-gestantes-e-lactantes/128400
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Título  : Presídio Santa Luzia é exemplo positivo no cuidado de presas gestantes e lactantes
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/03/06/presidio-santa-luzia-e-exemplo-
positivo-no-cuidado-de-presas-gestantes-e-lactantes/

Título  : Justiça determina que BMG retire nome de cliente de cadastro de devedores
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1135802/%EF%BB%BFjustica-determina-que-bmg-
retire-nome-de-cliente-de-cadastro-de-devedores/

ACS Alagoas_____________________________________________________________________

Título  : Presidente da ACS/AL mostra satisfação após votação no TJ sobre os embargos de 
declaração
Link     : http://www.acsalagoas.org.br/presidente-da-acs-al-mostra-satisfacao-apos-votacao-no-tj-
sobre-os-embargos-de-declaracao/

EMERJ_________________________________________________________________________

Título  : Juíza do TJAL apresenta projeto em defesa dos direitos das crianças durante a II Semana de
Valorização da 1ª Infância
Link     : http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/noticias_todas/juiza-do-TJAL-apresenta-projeto-em-
defesa-dos-direitos-das-criancas.html

Jornal do Comércio_______________________________________________________________

Título  : Presidentes de Tribunais de Justiça criticam greve 
Link     : http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2018/03/politica/614813-presidentes-de-tribunais-de-
justica-criticam-greve.html

Título  : Justiça determina que BMG retire o nome de cliente de cadastro de devedores
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317350/2018/03/06/justica-determina-que-bmg-
retire-nome-de-cliente-de-cadastro-de-devedores

Direito Descomplicado_____________________________________________________________

Título  : TJAL Encontro TJS Maceió
Link    : https://direitodescomplicado.com/tjal-encontro-tjs-maceio/
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