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Título  :  30 anos do ECA: lei prevê prioridade absoluta para crianças e adolescentes 

Link    :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/30-anos-do-eca-lei-preve-prioridade-absoluta-para-criancas-e-

adolescentes/ 
 

 

Título  :  Governo pretende criar delegacia que já existe, alertam delegados de Alagoas 
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/governo-pretende-criar-delegacia-que-ja-existe-

alertam-delegados-de-alagoas_110146.php 

Título  :  TJ/AL relembra 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente em live 
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_110114.php 

 

 

Título  :  Juizado de Santana do Ipanema utiliza painéis solares para geração de energia  
Link    :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/juizado-de-santana-do-ipanema-utiliza-paineis-solares-para-

geracao-de-energia/ 

Título  :  Réus presos são ouvidos em audiência virtual em Atalaia  
Link    :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/reus-presos-sao-ouvidos-em-audiencia-virtual-em-atalaia/ 

Título  :  30 anos do ECA: lei prevê prioridade absoluta para crianças e adolescentes  
Link    :  ://www.alagoasnanet.com.br/v3/30-anos-do-eca-lei-preve-prioridade-absoluta-para-criancas-e-

adolescentes/ 

 

Adalberto Gomes Notícias__________________________________________________________________ 

Título  :  Juizado de Santana do Ipanema utiliza painéis solares para geração de energia  
Link    :  http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/07/juizado-de-santana-do-ipanema-utiliza.html 

 

 

Título  :  Live do TJAL debate os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
Link    :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/13/175190/live-do-tjal-debate-os-30-anos-do-

estatuto-da-crianca-e-do-adolescente.html 

 

082 Notícias______________________________________________________________________________ 

 

Título  :  TJAL promove debate online sobre 30 anos do ECA 

Link    :  https://082noticias.com/2020/07/13/tjal-promove-debate-online-sobre-30-anos-do-eca/ 
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Título  :  PGE: Fornecimento de medicamento fora da lista do SUS exige participação da União no polo passivo  

Link    :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/33717-pge-fornecimento-de-medicamento-fora-da-

lista-do-sus-exige-participacao-da-uniao-no-polo-passivo 

 

Radar Notícias____________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas vai iniciar audiências de improbidade administrativa 

Link    :  http://www.radarnoticias.com.br/noticias/tribunal-de-justica-de-alagoas-vai-iniciar-audiencias-de-

improbidade-administrativa 

 

 

 

Título  :  GOVERNO QUER CRIAR DELEGACIA QUE JÁ EXISTE 

Link    :  https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/278129/governo-quer-criar-delegacia-que-ja-existe 

 

 
 

Título  :  PGE: Fornecimento de medicamento fora da lista do SUS exige participação da União no polo passivo 

Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/363227/2020/07/13/pge-fornecimento-de-medicamento-fora-da-

lista-do-sus-exige-participacao-da-uniao-no-polo-passivo 

 

 

Título  :  1º Juizado de Maceió estabelece regras para atendimento virtual de partes 
Link    :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/1o-juizado-de-maceio-estabelece-regras-para-

atendimento-virtual-de-partes-portaria-define-que-juiza-respondera-em-ate-72h-e-esta-em-conformidade-com-

resolucao-no-20-de-9-de-junho-do-tjal-jua%c2%ad/ 

Título  :  Distribuidora de Arapiraca adere à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica 
Link    :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/distribuidora-de-arapiraca-adere-campanha-sinal-

vermelho-contra-violencia-domestica-mais-de-100-farmacias-em-alagoas-estao-engajadas-na-luta-contra-

violencia-domestica-campanha-da-associacao-do/ 

Título  :  Juizado de Santana do Ipanema utiliza painéis solares para geração de energia 
Link    :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/juizado-de-santana-do-ipanema-utiliza-paineis-

solares-para-geracao-de-energia/ 

Título  :  PGE: Fornecimento de medicamento fora da lista do SUS exige participação da União no polo passivo 
Link    :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/pge-fornecimento-de-medicamento-fora-da-lista-

do-sus-exige-participacao-da-uniao-no-polo-passivo-decisao-judicial-determina-inclusao-da-uniao-na-lide-para-

fornecimento-de-medicamento-de-elevado-impac/ 

 

 

Título  :  MPE oferece denúncia contra acusado de invadir empresa e estuprar funcionária no Farol 
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Link    :  https://www.alagoas24horas.com.br/1300052/mpe-oferta-denuncia-contra-acusado-de-invadir-

empresa-e-estuprar-funcionaria-no-farol/ 

 

 

Título  :  Estatuto da criança e do adolescente completa 30 anos – Bom Dia Alagoas Live TJ-AL 
Link    :  https://globoplay.globo.com/v/8693452/programa/ 

 

 
 

Título   :  Distribuidora de Arapiraca adere campanha contra a Violência Doméstica 

Link    :  https://todosegundo.com.br/noticia/alagoas/distribuidora-de-arapiraca-adere-campanha-contra-a-

violencia-domestica/23/26508 

 
O Dia Mais________________________________________________________________________________________ 

Título   :  Réus presos são ouvidos em audiência virtual em Atalaia 
Link    :  https://odiamais.com.br/reus-presos-sao-ouvidos-em-audiencia-virtual-em-atalaia/ 

Título   :  1º Juizado de Maceió estabelece regras para atendimento virtual de partes 
Link     :  https://odiamais.com.br/1o-juizado-de-maceio-estabelece-regras-para-atendimento-virtual-de-partes/ 

 

 

Título   :  Desembargador Celyrio Adamastor realiza despacho virtual com advogado 
Link     :  https://www.jornaldealagoas.com.br/geral/35488/2020/07/13/desembargador-celyrio-adamastor-

realiza-despacho-virtual-com-advogado 

 

Título    :  Juizado de Maceió estabelece regras para atendimento virtual 

Link     :  https://www.jornaldealagoas.com.br/blogs/blog-do-jal 

Título    :  Juizado do interior alagoano utiliza painéis solares para geração de energia 
Link     :   https://www.jornaldealagoas.com.br/municipios/35485/2020/07/13/juizado-do-interior-alagoano-utiliza-

paineis-solares-para-geraco-de-energia 

 

 

Título    :  1º Juizado de Maceió estabelece regras para atendimento virtual de partes 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/13/1o-juizado-de-maceio-estabelece-regras-para-

atendimento-virtual-de-partes/ 

 

 

Título    :  Estatuto da criança e do adolescente completa 30 anos – Fique Alerta 
Link     :   https://www.youtube.com/watch?v=HSRwZ6oJoDY&list=PLHSDMENBHxAya6NFdNCRdXP-

N7p6hpFy6&index=14&t=0s 
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Título    :  30 anos do ECA: lei prevê prioridade absoluta para crianças e adolescentes 

Link     :   http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn95299230/30-anos-do-eca-lei-preve-prioridade-absoluta-

para-criancas-e-adolescentes 


