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Título  :   Moradia Legal: Prefeitura de Penedo, Tribunal de Justiça e Anoreg entregam títulos de imóveis 
Link    :     https://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/07/08/2020/moradia-legal-prefeitura-de-penedo-tribunal-de-

justica-e-anoreg-entregam-titulos-de-imoveis/154871 

 

 

Título  :   #AgostoLilás: mulher denunciou a violência doméstica praticada pelo ex-esposo – Matéria com vídeo 

produzido pela Dicom 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/07/agostolilas-mulher-denunciou-a-violencia-domestica-

praticada-pelo-ex-esposo/ 

Título  :   #AgostoLilás: mulher denunciou ex-namorado por espancamentos e estupro 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/07/agostolilas-mulher-denunciou-ex-namorado-por-

espancamentos-e-estupro/ 

Título  :   Moradia Legal: Prefeitura de Penedo, TJAL e Anoreg entregam títulos de imóveis – Matéria com vídeo 
produzido pela Dicom 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/08/07/moradia-legal-prefeitura-de-penedo-tjal-e-anoreg-entregam-

titulos-de-imoveis/ 

 

 

Título  :   Moradia Legal: Justiça libera mais de 1.200 títulos de propriedade 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/moradia-legal-justica-libera-mais-de-1200-titulos-de-propriedade/ 

Título  :   Judiciário de Alagoas suspende atividades na segunda (10) e na terça-feira (11) 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-de-alagoas-suspende-atividades-na-segunda-10-e-na-terca-feira-

11/ 

Título  :   Alagoas: Vara da Saúde movimenta mais de 4,4 mil processos em julho 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-vara-da-saude-movimenta-mais-de-44-mil-processos-em-julho/ 

 

 

Título  :   Judiciário suspende atividades na segunda (10) e na terça (11) 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1304710/judiciario-suspende-atividades-na-segunda-10-e-na-terca-11/ 

 

 

Título  :   AGOSTO LILÁS: Wanderlandia denunciou ex-namorado por espancamentos e estupro 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/_112189.php 
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Título  :   AGOSTO LILÁS: Nayara Santos denunciou a violência praticada pelo ex-esposo 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/_112195.php 

 

 

Título  :   Agosto Lilás: mulher sobrevive a mais de 4 horas de espancamento de ex-namorado – Matéria com link 

para o vídeo produzido pela Dicom 
Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/07/agosto-lilas-mulher-sobrevive-a-mais-de-quatro-horas-de-

espancamento-de-ex-namorado 

 

 

Título  :   Judiciário suspende atividades na segunda (10) e na terça (11) 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/judiciario-suspende-atividades-na-segunda-10-e-na-terca-

11/ 

Título  :   Moradia Legal: Justiça libera mais de 1.200 títulos de propriedade 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/moradia-legal-justica-libera-mais-de-1-200-titulos-de-

propriedade-presidente-tutmes-airan-ressaltou-mais-uma-vez-tranquilidade-e-os-beneficios-que-documentacao-traz-para-

os-moradores-presidente/ 

 

 

Título  :   Vítima de espancamento e estupro, alagoana traz depoimento em vídeo imóveis – Matéria com vídeo 

produzido pela Dicom 
Link    :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/vitima-de-espancamento-e-estupro-alagoana-traz-depoimento-em-video/ 

 

 

Título  :   Audiências de reconhecimento de paternidade continuam durante a pandemia – Bom Dia Alagoas 
Link    :    https://globoplay.globo.com/v/8758732/programa/ 

 

 

Título  :   Mulher sobrevive a quatro horas de espancamento e estupros  – Matéria com vídeo produzido pela 

Dicom 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/08/58464-mulher-sobrevive-a-quatro-horas-de-espancamento-e-

estupros 

 

Alagoas Brasil Notícias_____________________________________________________________________ 

Título  :   Agosto Lilás: mulher sobrevive a mais de quatro horas de espancamento de ex-namorado 
Link    :    https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/08/07/agosto-lilas-mulher-sobrevive-a-mais-de-quatro-horas-de-

espancamento-de-ex-namorado/ 
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Título  :   Agosto Lilás: Wanderlancia denunciou ex-namorado por espancamentos e estupro – Matéria com vídeo 
produzido pela Dicom 
Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/07/156255-agosto-lilas-wanderlancia-denunciou-ex-

namorado-por-espancamentos-e-estupro 

 

SEMAS__________________________________________________________________________________ 

Título  :   Agosto Lilás: Prefeitura participa de programação do MP/AL 
Link    :    http://www.maceio.al.gov.br/2020/08/agosto-lilas-prefeitura-participa-de-programacao-do-mp-al/ 
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