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Título : TJ planeja implantar Patrulha Maria da Penha com Guarda Municipal no interior de 
Alagoas
Link  :  https://www.alagoasweb.com/noticia/57894-tj-planeja-implantar-patrulha-maria-da-penha-
com-guarda-municipal-no-interior-de-alagoas 

Título : Uneal terá um centro de conciliação do Judiciário de Alagoas
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/22/10/2019/65279uneal-tera-
um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas/146540 

Título : Polícia Civil investiga ataque ao fórum do TJ/AL em Porto Real do Colégio
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/_88763.php 

NN1____________________________________________________________________________

Título : Uneal terá um centro de conciliação do Judiciário de Alagoas
Link  :  https://nn1.com.br/noticia/11221/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-
alagoas 

ANOREG_______________________________________________________________________

Título : TJ/AL – Maceió (AL) receberá Fórum Nacional da Mediação Conciliação
Link  :  https://www.anoreg.org.br/site/2019/10/22/tj-al-maceio-al-recebera-forum-nacional-da-
mediacao-conciliacao/ 

Título : Polícia Civil investiga ataque ao fórum do TJ/AL em Porto Real do Colégio
Link  :  https://www.radiogazetaweb.com/noticias/88763/Policia-Civil-investiga-ataque-ao-forum-
do-TJ-em-Porto-Real-do-Colegio 

Título :  Tutmés Airan ouve demandas de moradores da orla lagunar de Maceió
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152247/tutmes-airan-ouve-
demandas-de-moradores-da-orla-lagunar-de-maceio.html 

Título :  Projeto para garantir emprego a mulheres vítimas de violência doméstica tem o apoio do 
Judiciário de Alagoas

https://www.alagoasweb.com/noticia/57894-tj-planeja-implantar-patrulha-maria-da-penha-com-guarda-municipal-no-interior-de-alagoas
https://www.alagoasweb.com/noticia/57894-tj-planeja-implantar-patrulha-maria-da-penha-com-guarda-municipal-no-interior-de-alagoas
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152247/tutmes-airan-ouve-demandas-de-moradores-da-orla-lagunar-de-maceio.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152247/tutmes-airan-ouve-demandas-de-moradores-da-orla-lagunar-de-maceio.html
https://www.anoreg.org.br/site/2019/10/22/tj-al-maceio-al-recebera-forum-nacional-da-mediacao-conciliacao/
https://www.anoreg.org.br/site/2019/10/22/tj-al-maceio-al-recebera-forum-nacional-da-mediacao-conciliacao/
https://www.radiogazetaweb.com/noticias/88763/Policia-Civil-investiga-ataque-ao-forum-do-TJ-em-Porto-Real-do-Colegio
https://www.radiogazetaweb.com/noticias/88763/Policia-Civil-investiga-ataque-ao-forum-do-TJ-em-Porto-Real-do-Colegio
http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/22/10/2019/65279uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas/146540
http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/22/10/2019/65279uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas/146540
https://nn1.com.br/noticia/11221/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas
https://nn1.com.br/noticia/11221/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/_88763.php


Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152309/projeto-para-garantir-
emprego-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-tem-o-apoio-do-judiciario-de-alagoas.html 

Título :  Justiça assina convênio com Prefeitura para criar centro de Conciliação em Marechal
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152308/justica-assina-convenio-
com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal.html 

A Notícia________________________________________________________________________

Título : JUSTIÇA VULNERÁVEL: Fórum de Porto Real do Colégio e crivado de balas
Link  :  https://www.anoticia.online/2019/10/22/justica-vulneravel-forum-de-porto-real-do-colegio-
e-crivado-de-balas/ 

Título :  TJ apoiará projeto para garantir emprego a mulheres vítimas de violência doméstica
Link  :   https://painelnoticias.com.br/geral/159833/tj-apoiara-projeto-para-garantir-emprego-a-
mulheres-vitimas-de-violencia-domestica 

Título : Justiça garante acesso de barraqueiro à praia
Link  :  https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/211604/justica-garante-acesso-de-barraqueiro-a-
praia 
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=65#book/9 

Título : Fatos e Notícias – Conciliação e Justiça Itinerante
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=65#book/3 

Título : TJ planeja implantar patrulha Maria da penha no interior do estado
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347941/2019/10/22/tj-planeja-implantar-patrulha-
maria-da-penha-no-interior-do-estado 

Título : TJ assina convênio com Prefeitura para criar centro de Conciliação em Marechal
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/tj-assina-convenio-com-prefeitura-
para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal-parceria-preve-cessao-de-servidores-da-prefeitura-
para-o-cejusc-que-inicialmente-sera-focado-em-conflitos-da-area-fisc/ 

Título :  Uneal terá um centro de conciliação do Judiciário de Alagoas
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/uneal-tera-um-centro-de-
conciliacao-do-judiciario-de-alagoas-desembargador-tutmes-airan-reiterou-importancia-da-
desjudicializacao-dos-conflitos-por-meio-de-solucoes-consensuais-presidente-tutmes/ 

Título :  Estudantes de Jornalismo da Unit têm aula prática no Pleno do TJAL

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/tj-assina-convenio-com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal-parceria-preve-cessao-de-servidores-da-prefeitura-para-o-cejusc-que-inicialmente-sera-focado-em-conflitos-da-area-fisc/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/tj-assina-convenio-com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal-parceria-preve-cessao-de-servidores-da-prefeitura-para-o-cejusc-que-inicialmente-sera-focado-em-conflitos-da-area-fisc/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/tj-assina-convenio-com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal-parceria-preve-cessao-de-servidores-da-prefeitura-para-o-cejusc-que-inicialmente-sera-focado-em-conflitos-da-area-fisc/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas-desembargador-tutmes-airan-reiterou-importancia-da-desjudicializacao-dos-conflitos-por-meio-de-solucoes-consensuais-presidente-tutmes/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas-desembargador-tutmes-airan-reiterou-importancia-da-desjudicializacao-dos-conflitos-por-meio-de-solucoes-consensuais-presidente-tutmes/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/uneal-tera-um-centro-de-conciliacao-do-judiciario-de-alagoas-desembargador-tutmes-airan-reiterou-importancia-da-desjudicializacao-dos-conflitos-por-meio-de-solucoes-consensuais-presidente-tutmes/
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347941/2019/10/22/tj-planeja-implantar-patrulha-maria-da-penha-no-interior-do-estado
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347941/2019/10/22/tj-planeja-implantar-patrulha-maria-da-penha-no-interior-do-estado
https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=65#book/9
https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=65#book/3
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/211604/justica-garante-acesso-de-barraqueiro-a-praia
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/211604/justica-garante-acesso-de-barraqueiro-a-praia
https://painelnoticias.com.br/geral/159833/tj-apoiara-projeto-para-garantir-emprego-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica
https://painelnoticias.com.br/geral/159833/tj-apoiara-projeto-para-garantir-emprego-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica
https://www.anoticia.online/2019/10/22/justica-vulneravel-forum-de-porto-real-do-colegio-e-crivado-de-balas/
https://www.anoticia.online/2019/10/22/justica-vulneravel-forum-de-porto-real-do-colegio-e-crivado-de-balas/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152308/justica-assina-convenio-com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152308/justica-assina-convenio-com-prefeitura-para-criar-centro-de-conciliacao-em-marechal.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152309/projeto-para-garantir-emprego-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-tem-o-apoio-do-judiciario-de-alagoas.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/22/152309/projeto-para-garantir-emprego-a-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-tem-o-apoio-do-judiciario-de-alagoas.html


Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/estudantes-de-jornalismo-da-unit-
tem-aula-pratica-no-pleno-do-tjal-alunos-do-4o-periodo-tambem-tiveram-oportunidade-de-visitar-e-
conhecer-o-trabalho-da-diretoria-de-comunicacao-do-judiciario-estudan/ 

Título :  Justiça Itinerante promove ação em Olho D’Água das Flores nesta sexta (25)
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/justica-itinerante-promove-acao-em-
olho-dagua-das-flores-nesta-sexta-25-populacao-contara-com-emissao-de-cpf-e-carteira-de-
trabalho-alem-de-resolucao-de-processos-de-menor-complexidade-e-r/ 

Título : Em um ano de funcionamento, rede de atenção às vítimas de violência sexual atende 795 
pessoas 
Link  :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/em-um-ano-de-funcionamento-rede-de-atencao-as-
vitimas-de-violencia-sexual-atende-795-pessoas/ 

Título : Fórum de Porto Real do Colégio é alvo de disparos de arma de fogo
Link  :  https://boainformacao.com.br/2019/10/forum-de-porto-real-do-colegio-e-algo-de-disparos-
de-arma-de-fogo/ 
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