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MARIA DA PENHA 

Em cinco meses de atuação na cidade de Arapiraca, a Patrulha Maria da Penha já protegeu 196 vítimas de violência 

doméstica encaminhadas pelo Juizado da Mulher da Comarca que atua no município. Nesse período, também foram 

realizadas 10 prisões de agressores por descumprimento de medidas protetivas. 

MARIA DA PENHA 2 

Atualmente, a Patrulha Maria da Penha em Arapiraca possui um efetivo de 14 policiais militares, sendo que dois atuam no 

administrativo e 12 no serviço operacional, divididos em quatro guarnições. Todos os dias uma viatura caracterizada (na 

cor lilás) sai às ruas com três PMs que trabalham 24h na proteção das vítimas de violência doméstica. 

Link         :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/301276/confira-os-destaques-da-politica-
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PLANTÃO 

O Poder Judiciário de Alagoas vai funcionar em regime de plantão durante o Carnaval, para atender apenas os casos 

urgentes. Entre sábado (13) a quarta-feira (17) da próxima semana, os prazos processuais estarão suspensos. 
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