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Título  : Núcleo discute filiação e paternidade dos servidores do judiciário e outros interessados
Link    : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/nucleo-discute-filiacao-
e-paternidade-dos-servidores-do-judiciario-e-outros-interessados/6980881/

Título  : Acusado de homicídio no Feitosa é condenado a 17 anos de reclusão
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1176507/acusado-de-homicidio-no-feitosa-e-
condenado-a-17-anos-de-reclusao/

Título  : Projeto orienta mulheres a denunciar casos de violência
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1176662/projeto-orienta-mulheres-a-denunciar-casos-
de-violencia/

Título  : Segundo a denúncia, vítima havia apontado o réu como autor de um roubo num 
estabelecimento comercial; crime ocorreu em 2002
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1176507/acusado-de-homicidio-no-feitosa-e-
condenado-a-17-anos-de-reclusao/

Título  : TJ/AL julga mais de 50 mil casos e cumpre meta do CNJ
Link    : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=328974

Título  : Fatos & Notícias - FEMINICÍDIO
A Esmal promove, nesta sexta-feira, 31, uma tarde de palestras com o objetivo de discutir o 
feminicídio. O evento é destinado a magistrados da capital e do interior. 
Link    : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=328968

Título  : Fatos & Notícias
O desembargador Otávio Praxedes, presidente do TJ-AL, prestigiou ontem a posse do alagoano 
Humberto Martins no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. 
Link    : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=328968

Título  : Acusado de homicídio no Feitosa é condenado  a 17 anos de reclusão
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325692/2018/08/29/acusado-de-homicidio-no-
feitosa-e-condenado-a-17-anos-de-reclusao
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Título  : Alfredo Gaspar assume presidência de grupo de combate a organizações criminosas no 
Brasil
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325726/2018/08/29/alfredo-gaspar-assume-
presidencia-de-grupo-de-combate-a-organizacoes-criminosas-no-brasil

Título  : Advogado diz uqe candidatura de Dudu Hollanda está mantida qe que processo é nulo
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325677/2018/08/29/advogado-diz-que-candidatura-
de-dudu-hollanda-esta-mantida-e-que-processo-e-nulo

Título  : Acusado de homicídio no Feitosa é condenado a 17 anos de reclusão
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/08/29/acusado-de-homicidio-no-feitosa-e-
condenado-a-17-anos-de-reclusao/

Título  : TJ de Alagoas inicia preparativos para Mês Nacional do Júri
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/08/29/%EF%BB%BFtj-de-alagoas-inicia-
preparativos-para-mes-nacional-do-juri/

Título  : Justiça determina regularização do fornecimento da merenda escolar em Igreja Nova
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/08/29/justica-determina-regularizacao-do-
fornecimento-da-merenda-escolar-em-igreja-nova/

Título  : Advogado diz que candidatura de Dudu Hollanda está mantida. Processo é nulo
Link    : http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2018/08/29/advogado-diz-que-
candidatura-de-dudu-hollanda-esta-mantida-processo-e-nulo

Título  : Plano de saúde deve pagar R$ 5 mil por negar cirurgia
Link    : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49239/plano-de-saude-deve-pagar-r-5-mil-por-
negar-cirurgia

Título  : Servidores do TJ/AL participam de curso sobre Processo Penal em Arapiraca
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/servidores-do-tjal-participam-de-
curso-sobre-processo-penal-em-arapiraca/

Título  : Saúde Excelsior deve pagar R$ 5 mil por negar cirurgia de urgência
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/saude-excelsior-deve-pagar-r-5-mil-
por-negar-cirurgia-de-urgencia/

Título  : População recebe atendimento na Sala Lilás do Tribunal de Justiça de Alagoas
Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/08/populacao-recebe-atendimento-na-
sala-lilas-do-tribunal-de-justica/
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