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Título  : Operação Polhastro: fiscal de renda é preso após violar uso de tornozeleira eletrônica
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/operacao-polhastro-fiscal-de-
renda-e-preso-apos-violar-uso-de-tornozeleira-eletronica/?
cHash=52c85ca952116dbb2ad7995c8f70791f

Título  : Operação prende onze suspeitos de integrar organização criminosa no interior
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/operacao-prende-onze-suspeitos-
de-integrar-organizacao-criminosa-no-interior/?cHash=98c4aaae4691cf5fe4329bb3db1e09c9

Título  : TJ/AL entrega mais de R$ 12 milhões em precatórios na próxima segunda

Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/tjal-entrega-mais-de-r-12-
milhoes-em-precatorios-na-proxima-segunda/?cHash=8fcb60d8fac4eca084e34b3223855747

Título  : MP quer afastar prefeito de Mata Grande
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323118

Título  : Fiscais acusados de corrupção estão soltos
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323117

Título  : Acusado de homicídio em Penedo pega mais de 17 anos
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323088

Título  :  Fatos & Notícias
CÂMARA TÉCNICA
A Câmara Técnica de Saúde do Poder Judiciário de Alagoas completou dois anos de funcionamento
no último dia 30 e, nesse período, emitiu quase 1.100 pareceres, auxiliando magistrados nos 
processos envolvendo demandas de saúde, como solicitações de medicamentos, procedimentos 
cirúrgicos, entre outras.
CÂMARA TÉCNICA 2
Doze médicos e dois dentistas elaboram os pareceres diariamente. A equipe é formada ainda por 
duas enfermeiras, que prestam apoio administrativo. As demandas das unidades judiciárias chegam 
por e-mail (cts@tjal.jus.br) e costumam ser respondidas no prazo de 24 horas.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=323081

Título  : Prefeito de Mara Grande reassume cargo após decisão do Tribunal de Justiça
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/apos-decisao-do-tj-al-erivaldo-mandu-
reassume-prefeitura-de-mata-grande_53466.php

Título  : TJ/AL entrega mais de R$ 12 milhões em precatórios nesta segunda

http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/operacao-polhastro-fiscal-de-renda-e-preso-apos-violar-uso-de-tornozeleira-eletronica/?cHash=52c85ca952116dbb2ad7995c8f70791f
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/operacao-polhastro-fiscal-de-renda-e-preso-apos-violar-uso-de-tornozeleira-eletronica/?cHash=52c85ca952116dbb2ad7995c8f70791f
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/operacao-polhastro-fiscal-de-renda-e-preso-apos-violar-uso-de-tornozeleira-eletronica/?cHash=52c85ca952116dbb2ad7995c8f70791f
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/apos-decisao-do-tj-al-erivaldo-mandu-reassume-prefeitura-de-mata-grande_53466.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/apos-decisao-do-tj-al-erivaldo-mandu-reassume-prefeitura-de-mata-grande_53466.php
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=323081
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/tjal-entrega-mais-de-r-12-milhoes-em-precatorios-na-proxima-segunda/?cHash=8fcb60d8fac4eca084e34b3223855747
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/tjal-entrega-mais-de-r-12-milhoes-em-precatorios-na-proxima-segunda/?cHash=8fcb60d8fac4eca084e34b3223855747
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/operacao-prende-onze-suspeitos-de-integrar-organizacao-criminosa-no-interior/?cHash=98c4aaae4691cf5fe4329bb3db1e09c9
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/operacao-prende-onze-suspeitos-de-integrar-organizacao-criminosa-no-interior/?cHash=98c4aaae4691cf5fe4329bb3db1e09c9
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323088
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323117
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323118


Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/_53431.php

Título  : Telepresença impulsiona justiça e dignidade no sistema prisional
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/25376-telepresenca-impulsiona-justica-e-
dignidade-no-sistema-prisional

Título  : Estudantes da rede pública participam de julgamento em Fórum do Barro Duro
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/25403-estudantes-da-rede-publica-
participam-de-julgamento-em-forum-do-barro-duro

Título  : Telepresença impulsiona justiça e dignidade no sistema prisional
Link     :  http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/20/04/2018/telepresenca-impulsiona-justica-e-
dignidade-no-sistema-prisional/129711

Título  : Operação Polhastro: Fiscal de renda é preso novamente após violar tornozeleira eletrônica
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319523/2018/04/20/operacao-polhastro-fiscal-de-
renda-e-preso-novamente-apos-violar-tornozeleira-eletronica

Título  : Credores da Massa Falida do Grupo JL são enganados diz site
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319529/2018/04/20/credores-da-massa-falida-do-
grupo-jl-sao-enganados-diz-site

Título  : Após afastar vereador por desvio de verbas, Câmara náo é obrigada a convocar suplente
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319546/2018/04/20/apos-afastar-vereador-por-
desvio-de-verbas-camara-nao-e-obrigada-a-convocar-suplente

Título  : Acusado de matar homem enquanto dormia vai a júri nesta segunda (23)
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/04/20/%EF%BB%BFacusado-de-matar-
homem-enquanto-dormia-vai-a-juri-nesta-segunda-23/

Título  : TJ de Alagoas entrega mais de R$ 12 milhões em precatórios na segunda
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-de-alagoas-entrega-mais-de-r-12-milhoes-em-
precatorios-na-segunda.ghtml

Título  : Polícia prende fiscal de renda que descumpriu medidas cautelares em AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/policia-prende-fiscal-de-renda-que-descumpriu-
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medidas-cautelares-em-al.ghtml

Título  : Acusado de matar homem a pedradas vai a júri nesta segunda (23)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1147197/acusado-de-matar-homem-pedradas-vai-juri-
nesta-segunda-23/

Título  : TJ entrega mais de R$ 12 mi em precatórios nesta segunda
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45118/tj-entrega-mais-de-r-12-mi-em-
precatorios-nesta-segunda

Diário Arapiraca_________________________________________________________________

Título  : TJ de Alagoas entrega mais de R$ 12 milhões em precatórios na segunda 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/tj-de-alagoas-entrega-mais-de-r$-12-milhoes-
em-precatorios-na-segunda/11/42216

Título  : Acusado de matar homem enquanto dormia vai a júri na segunda-feira 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/acusado-de-matar-homem-enquanto-dormia-
vai-a-juri-na-segunda-feira/11/42225

Título  : Justiça condena homem a 21 anos por latrocínio de adolescente em Delmiro 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/justica-condena-homem-a-21-anos-por-
latrocinio-de-adolescente-em-delmiro/11/42206

Jornal de Alagoas_________________________________________________________________

Título  : Justiça de AL decreta prisão de fiscal que descumpriu medidas cautelares
Link     : http://jornaldealagoas.com.br/justica/17772/2018/04/20/justica-de-al-decreta-priso-de-
fiscal-que-descumpriu-medidas-cautelares

Título  : Fiscal de renda de AL é preso após violar tornozeleira eletrônica
Link     : http://jornaldealagoas.com.br/justica/17775/2018/04/20/fiscal-de-renda-de-al-e-preso-apos-
violar-tornozeleira-eletronica

Título  : Presidente do TJ/AL discute integridade e independência judicial em SP
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/18147/Portal_AL1
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