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Título   : Usina de massa falida de JL é vendida por R$ 206 milhões
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316279

Título   : Fatos & Notícias
O Moradia Legal III, programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas, entrega 
hoje cerca de 1.500 títulos de propriedade a famílias de baixa renda de Campo Alegre, Junqueiro e 
Teotônio Vilela. A iniciativa é uma parceria entre Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça
(CGJ), Associação dos Notários e Registradores (Anoreg/AL) e prefeituras.
Em Campo Alegre, a solenidade terá início às 9h, no Centro Social de Campo Alegre (Cesca), na 
Avenida Prefeito Cavalcanti Madeiro, s/n, no Centro. Já em Junqueiro, será a partir das 10h30, no 
Clube Municipal Maria Élia de Almeida Cruz, no Centro. Em Teotônio Vilela, a entrega dos títulos 
começa às 14h, no Clube Recreativo da cidade.
A terceira edição do Moradia Legal conta, até o momento, com a adesão de 39 municípios. Os 
primeiros títulos de propriedade foram entregues em setembro deste ano, em Maragogi. Foram 
regularizados, ao todo, 370 imóveis na cidade.
A segunda edição do programa, ocorrida nos anos de 2015 e 2016, entregou mais de 13 mil títulos 
de propriedade gratuitamente. Já na primeira edição, em 2005, foram contempladas mais de 12 mil 
famílias. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=316258

Título   : MPE ajuíza ação para garantir estabilidade da Previdência de Maceió
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/mpe-ajuiza-acao-para-garantir-
estabilidade-da-previdencia-de-maceio_45174.php

Título   : Casamento coletivo une 47 casais LGBT na próxima segunda-feira em Maceió
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/casamento-coletivo-une-47-
casais-lgbt-na-proxima-segunda-feira-em-maceio/?cHash=bca7fe79fae27f4ee725ef248c283147

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : Judiciário e Grupo Gay promovem casamento coletivo LGBT na segunda (11)
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/judiciario-e-grupo-gay-promovem-casamento-
coletivo-lgbt-na-segunda-11

Título   : Judiciário e Grupo Gay de Alagoas promovem casamento coletivo LGBT na próxima 
segunda (11)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113617/%EF%BB%BFjudiciario-e-grupo-gay-de-

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316279
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/mpe-ajuiza-acao-para-garantir-estabilidade-da-previdencia-de-maceio_45174.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/mpe-ajuiza-acao-para-garantir-estabilidade-da-previdencia-de-maceio_45174.php
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=316258
http://www.alagoas24horas.com.br/1113617/%EF%BB%BFjudiciario-e-grupo-gay-de-alagoas-promovem-casamento-coletivo-lgbt-na-proxima-segunda-11/
http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/judiciario-e-grupo-gay-promovem-casamento-coletivo-lgbt-na-segunda-11
http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/judiciario-e-grupo-gay-promovem-casamento-coletivo-lgbt-na-segunda-11
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/casamento-coletivo-une-47-casais-lgbt-na-proxima-segunda-feira-em-maceio/?cHash=bca7fe79fae27f4ee725ef248c283147
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/casamento-coletivo-une-47-casais-lgbt-na-proxima-segunda-feira-em-maceio/?cHash=bca7fe79fae27f4ee725ef248c283147


alagoas-promovem-casamento-coletivo-lgbt-na-proxima-segunda-11/

Título   :  Caso Diego Florêncio: julgamento da apelação dos réus é adiado pela Câmara Criminal 
do TJ
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1113722/%EF%BB%BFcaso-diego-florencio-
julgamento-da-apelacao-dos-reus-e-adiado-pela-camara-criminal-tj/

Título   : MPE juíza ADI contra lei municipal para garantir estabilidade da Previdência de Maceió
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113665/mpe-juiza-adi-contra-lei-municipal-para-
garantir-estabilidade-da-previdencia-de-maceio/

Título   :  Caso Diego Florêncio : advogado alega problemas de saúde e julgamento é adiado
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313586/2017/12/06/caso-diego-florencio-
advogado-alega-problemas-de-saude-e-julgamento-e-adiado

Título   : Casamento une 47 casais LGBT na próxima segunda-feira em Maceió
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/12/06/casamento-une-47-casais-lgbt-na-
proxima-segunda-feira-em-maceio/

Título   : Julgamento da apelação de réus do caso Diego Florêncio é adiado pela Câmara Criminal 
do TJ
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2017/12/06/julgamento-da-apelacao-de-reus-do-
caso-diego-florencio-e-adiado-pela-camara-criminal-do-tj/

Título   : MP ajuíza ação contra lei municipal para garantir estabilidade da Previdência de Maceió
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2017/12/06/mp-ajuiza-acao-contra-lei-municipal-
para-garantir-estabilidade-da-previdencia-de-maceio/

Título   : Caso Diego Florêncio: julgamento da apelação dos réus é adiado
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/40558/caso-diego-florencio-julgamento-da-
apelacao-dos-reus-e-adiado

Título   : Apelação de acusados por assassinato de Diego Florêncio é adiada
Link     : https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2017/12/06/100211/apelacao-de-acusados-
por-assassinato-de-diego-florencio-e-adiada.html
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