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Título   : TJ ABSOLVE JOÃO BELTRÃO POR UNANIMIDADE
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=313921

Título   :  Fatos & Notícias

CASAMENTO
Estão abertas as inscrições para a II Edição do Casamento Coletivo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Intersexuais (LGBTI), em Alagoas. A ação faz parte do calendário de atividades da 
16ª Parada LGBTI e é uma realização do Grupo Gay de Alagoas (GGAL) em parceria com o 
Tribunal de Justiça, por meio do projeto Justiça Itinerante. O casamento ocorrerá no dia 11 de 
dezembro, às 15h, no Palácio República dos Palmares. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313879

Título   : Fatos & Notícias
O Tribunal de Justiça empossará, no dia 5 de janeiro, 13 aprovados restantes do concurso para 
juízes. O curso de formação será iniciado em 17 de janeiro. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=313879

Título   : Por falta de provas, TJ absolve deputado João Beltrão em ação penal por homicídio
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/18/10/2017/65279por-falta-de-provas-tj-
absolve-deputado-joao-beltrao-em-acao-penal-por-homicidio/124828

Título   : Sede do Grupo Laginha vai a leilão, mas não recebe nenhum lance
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1100864/sede-grupo-laginha-vai-leilao-mas-nao-
recebe-nenhum-lance/

Título   : 10º Juizado de Maceió deve promover 120 audiências de conciliação até quinta (19)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1100973/10o-juizado-de-maceio-deve-promover-120-
audiencias-de-conciliacao-ate-quinta-19/

Título   : Justiça condena homem a 12 anos de prisão por homicídio
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/311519/2017/10/18/justica-condena-homem-a-12-
anos-de-prisao-por-homicidio
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Título   : Presidência do TJ/AL empossará 13 novos juízes em janeiro
Link     : http://programacidadania.com.br/presidencia-do-tjal-empossara-13-novos-juizes-em-
janeiro/

Título   : Réu por pistolagem, pai de ministro é absolvido pelo TJ de Alagoas
Link     : http://www.rotadosertao.com/noticia/105066-reu-por-pistolagem-pai-de-ministro-e-
absolvido-pelo-tj-de-alagoas

Correio Notícias__________________________________________________________________

Título   : Presidente do TJ -AL visita  fórum de Delmiro Golveia e entrega 14 computadores
Link     :  https://correionoticia.com.br/noticia/policia/presidente-do-tj-al-visita-forum-de-delmiro-
gouveia-e-entrega-14-computadores/3/18200

Título   : Presidência do Tribunal de Justiça de AL empossará 13 novos juízes em janeiro
Link     :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/presidencia-do-tjal-empossara-13-
novos-juizes-em-janeiro/

Título   : Esmal leva palestra sobre ECA para 250 jovens do bairro Vergel do Lago
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/esmal-leva-palestra-sobre-eca-para-
250-jovens-do-bairro-vergel-do-lago/

Título   : Presidente visita Fórum de Delmiro Gouveia e entrega 14 computadores
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/%EF%BB%BFpresidente-visita-
forum-de-delmiro-gouveia-e-entrega-14-computadores/

Título   : Hapvida deve realizar exame em criança com cardiopatia
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/hapvida-deve-realizar-exame-em-
crianca-com-cardiopatia/
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