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Título :   Fatos & Notícias  

 A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) suspendeu o julgamento do pedido de liberdade para 

Antônio Marcos da Rocha Lima, nesta quarta-feira (2), durante sessão virtual 

 

João Luiz Azevedo Lessa, desembargador e relator do caso, optou pela manutenção da prisão do tenente-coronel. O 

desembargador Sebastião Costa Filho, por sua vez, pediu vista dos autos e o julgamento foi suspenso.  
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/281300/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn03092020 

 

 

Título :   Operação policial prende grupo envolvido em roubos de celulares em Maceió  
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/03/operacao-policial-prende-grupo-envolvido-em-roubos-de-

celulares-em-maceio 

Título :   Em pouco mais de um mês, SPU cumpre 1.175 atos do processo de falência da Laginha 
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/03/em-pouco-mais-de-um-mes-spu-cumpre-1-175-atos-do-

processo-de-falencia-da-laginha 

 

 
 

Título :   Mais 300 títulos do Posse Legal serão regularizados 

Link    :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed03092020a 

Título :  SPU cumpre 1.175 atos do processo de falência da Laginha em pouco mais de um mês 

Link    :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/03/spu-cumpre-1-175-atos-do-processo-de-falencia-da-laginha-

em-pouco-mais-de-um-mes/ 

Título :  Justiça de Alagoas terá atendimento e 30% de trabalho presencial a partir do dia 14 

Link    :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/03/justica-de-alagoas-tera-atendimento-e-30-de-trabalho-

presencial-a-partir-do-dia-14/ 

 

 

Título  :  Polícia Civil deflagra operação para prender envolvidos em roubos de celulares 

Link    :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/policia-civil-deflagra-operacao-para-prender-envolvidos-em-roubos-de-

celulares/ 

 

Título  :  Polícia Civil em Alagoas caça acusados de roubos de celulares 

Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1309597/policia-civil-em-alagoas-caca-acusados-de-roubos-de-celulares/ 
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Título  :    Polícia Civil deflagra operação para prender envolvidos em roubos de celulares 

Link    :    http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/09/03/policia-civil-deflagra-operacao-para-prender-envolvidos-em-

roubos-de-celulares/ 

 

 

Título  :   PC deflagra operação para prender envolvidos em roubos de celulares 

Link    :    https://todosegundo.com.br/editoria/policia/pc-deflagra-operacao-para-prender-envolvidos-em-roubos-de-

celulares/8/26939 

 

 

Título  :   TV Cidadã fecha parceria com a TV Tribunal AL em transmissões – Matéria com vídeo produzido pela 

DICOM 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/tv-cidada-fecha-parceria-com-a-tv-tribunal-al-em-

transmissoes_113981.php 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Judiciário de Alagoas realiza consulta população sobre estratégia 2021-2026 

Link    :     https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/judiciario-de-alagoas-realiza-consulta-populacao-sobre-estrategia-

2021-2026 

 

Título  :   Judiciário de Alagoas retoma atendimento presencial ao público a partir do dia 14 de setembro 

Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/03/judiciario-de-alagoas-retoma-atendimento-presencial-ao-

publico-a-partir-do-dia-14-de-setembro.ghtml 

 

Título  :   Na Justiça, prefeito de Boca da Mata tenta derrubar obrigatoriedade do transporte intermunicipal de 

estudantes 
Link    :     https://www.alagoasweb.com/2020/09/na-justica-prefeito-de-boca-da-mata-tenta-derrubar-obrigatoriedade-do-

transporte-intermunicipal-de-estudantes/ 

 

 

Título  :   Justiça terá atendimento e 30% de trabalho presencial, a partir de 14/09 

Link    :     https://painelnoticias.com.br/geral/178041/justica-tera-atendimento-e-30-de-trabalho-presencial-a-partir-de-14-09 

 

Título  :   Parceria entre TV Cidadã e TV Justiça de Alagoas levará mais informações a população – Matéria com 

vídeo produzido pela DICOM 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/parceria-entre-tv-cidada-e-tv-justica-de-alagoas-levara-

mais-informacoes-populacao/ 
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Título  :   Justiça estadual terá atendimento e 30% de trabalho presencial, a partir de 14/09 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/justica-estadual-tera-atendimento-e-30-de-trabalho-

presencial-partir-de-1409/ 

SPIAI____________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Judiciário de Alagoas retoma atendimento presencial ao público a partir do dia 14 de setembro  

Link    :     https://www.spiai.com/judici%C3%A1rio-de-alagoas-retoma-atendimento-presencial-ao-p%C3%BAblico-a-partir-

do-dia-14-de-setembro-85633.html 

 

Título  :   Parceria entre TV Cidadã e TV Justiça de Alagoas levará mais informações a população – Matéria com 

vídeo produzido pela DICOM 
Link    :     http://melhornoticia.com.br/noticia/politica/mn96300728/parceria-entre-tv-cidada-e-tv-justica-de-alagoas-levara-

mais-informacoes-a-populacao 

 

 

Título  :   Polícia Civil deflagra operação para prender envolvidos em roubos de celulares 

Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/03/158286-policia-civil-deflagra-operacao-para-prender-

envolvidos-em-roubos-de-celulares 

Título  :   TJ/AL retorna atendimentos e 30% do trabalho presencial a partir do dia 14 

Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/03/158318-tjal-retorna-atendimentos-e-30-do-trabalho-

presencial-a-partir-do-dia-14 

 

Título  :   TJ e Defensoria retomam atendimento presenciais nos próximos dias – Cidade Alerta 

Link    :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/tj-e-defensoria-retomam-atendimento-presenciais-nos-proximos-dias/ 

 

 

Título  :   Justiça terá atendimento e 30% de trabalho presencial, a partir de 14/09  

Link    :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-tera-atendimento-e-30-de-trabalho-presencial-a-partir-de-14-09/ 

Minha Alagoas____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Judiciário de Alagoas retoma atendimento presencial ao público a partir do dia 14 de setembro 

Link    :     https://www.minhaalagoas.com.br/2020/09/judiciario-de-alagoas-retoma-atendimento-presencial-ao-publico-

partir-do-dia-14-de-setembro/ 
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