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Título  :   TJ-AL nega pedido de liberdade a empresário Marcelo Neves, preso por por estupro de vulnerável 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/28/tj-al-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-marcelo-neves-

preso-por-estupro-de-vulneravel 

 

Título  :   Farmacêuticas pedem apoio de colegas na campanha sinal vermelho 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/28/farmaceuticas-pedem-apoio-de-colegas-na-campanha-sinal-

vermelho 

 

 

Título  :   TJ deve economizar R$ 60 mil por ano com envio eletrônico de processos ao TCE 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-deve-economizar-r-60-mil-por-ano-com-envio-eletronico-de-processos-ao-

tce/ 

 

 

Título  :   Adoções Possíveis: Confira a história do adolescente João Paulo de Lima – Vídeo do TJ/AL 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/adocoes-possiveis-confira-a-historia-do-adolescente-joao-

paulo-de-lima_111398.php 

Título  :   Justiça nega habeas corpus a empresário acusado de abuso sexual em Maceió 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_111413.php 

 

Alagoas em Dia___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para empresário acusado de abuso sexual em Maceió  
Link    :     https://alagoasemdia.com.br/noticia/17534/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-empresario-acusado-de-

abuso-sexual-em-maceio.html 

 

 
 

Título  :    PCC tem núcleo feminino tão violento quanto o masculino, diz polícia de Alagoas 
Link    :     https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/07/28/pcc-tem-nucleo-feminino-tao-violento-quanto-

masculino-diz-policia-de-al.htm 
 

 

Título  :    Presidente do TJAL debate nesta terça-feira reabertura do Judiciário em live 
Link    :     https://jornaldealagoas.com.br/geral/35857/2020/07/28/presidente-do-tjal-debate-nesta-terca-feira-reabertura-do-

judiciario---em-live 

 

Alagoas em Dia___________________________________________________________________________ 
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Título  :    Justiça nega pedido de habeas corpus para empresário acusado de abuso sexual em Maceió 

Link    :     https://alagoasemdia.com.br/noticia/17534/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-empresario-acusado-de-

abuso-sexual-em-maceio.amp 

 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________________ 

Título  :    TJAL deve ter redução de R$ 60 mil em custos com envio eletrônico de processos ao TCE 
Link    :     https://alagoasalerta.com.br/noticias/alagoas/tjal-deve-ter-reducao-de-r-60-mil-em-custos-com-envio-eletronico-

de-processos-ao-tce 

 

Governo do Brasil_________________________________________________________________________________ 

Título  :    Ministério da Justiça participa de operação contra organização criminosa em 11 estados 
Link    :     https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/07/ministerio-da-justica-participa-de-operacao-contra-

organizacao-criminosa-em-11-estados 

 

 

Título  :    Mil agentes das forças de segurança caçam membros do PCC que atuam em Alagoas 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1302564/mil-agentes-das-forcas-de-seguranca-cacam-membros-do-pcc-

que-atuam-em-alagoas/ 

 

Blog Ricardo Antunes______________________________________________________________________________ 

Título  :    Facção “decretava” execuções de dentro dos presídios de Pernambuco 
Link    :      https://ricardoantunes.com.br/faccao-decretava-execucoes-de-dentro-dos-presidios-de-pernambuco/ 

 

Blog do Bernardino________________________________________________________________________________ 

Título  :    Presidente do TJ discute em Live o retorno das atividades da Justiça 
Link    :      https://www.blogdobernardino.com.br/2020/07/28/presidente-do-tj-discute-em-live-o-retorno-das-atividades-da-

justica/ 

 

 

Título  :    Live: presidente do TJ debate nesta terça reabertura do Judiciário 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/tecnologia/2020/07/28/live-presidente-do-tj-debate-nesta-terca-reabertura-do-

judiciario/ 

Título  :    Operações contra o PCC em Alagoas e mais 10 estados são deflagradas nesta terça (28) 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/28/operacoes-contra-o-pcc-em-alagoas-e-mais-10-estados-sao-

deflagradas-nesta-terca-28/ 

 

 

Título  :    Campanha do Tribunal de Justiça de Alagoas incentiva adoção tardia - Vídeo do TJ/AL 
Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/campanha-do-tribunal-de-justica-de-alagoas-incentiva-adocao-tardia-veja/ 

 

Folha de Alagoas__________________________________________________________________________________ 

Título  :    Presidente do TJ e Oficial de Justiça debatem em Live Judiciário e Pandemia 
Link    :      https://folhadealagoas.com.br/2020/07/27/presidente-do-tj-e-oficial-de-justica-debatem-em-live-judiciario-e-

pandemia/ 
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Título  :    TJ deve economizar R$ 60 mil por ano com envio eletrônico de processos ao TCE 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tj-deve-economizar-r-60-mil-por-ano-com-envio-eletronico-

de-processos-ao-tce/ 

 

 

Título  :    Ministério da Justiça, GNCOC e forças de segurança deflagram operações simultâneas contra o PCC 
em Alagoas e outros 10 estados 
Link    :      https://boainformacao.com.br/2020/07/ministerio-da-justica-gncoc-e-forcas-de-seguranca-deflagram-operacoes-

simultaneas-contra-o-pcc-em-alagoas-e-outros-10-estados/ 

 

 

Título  :    TJAL nega pedido de liberdade a empresário acusado de estupro de vulnerável 
Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/28/155417-tjal-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-

acusado-de-estupro-de-vulneravel 

Título  :    TJ deve economizar R$ 60 mil por ano com envio eletrônico de processos ao TCE 
Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/07/28/155391-tj-deve-economizar-r-60-mil-por-ano-com-envio-

eletronico-de-processos-ao-tce 

 

 

Título  :    Operação policial cumpre mandados em Alagoas e mais 10 estados- Bom Dia Alagoas 
Link    :      https://globoplay.globo.com/v/8731531/programa/ 

Título  :    Megaoperação cumpre mais de 200 mandados em Alagoas e outros 10 estados – AL/TV 1ª Edição 
Link    :      https://globoplay.globo.com/v/8732620/programa/ 

 

Agência Brasil____________________________________________________________________________________ 

 

Título  :    Megaoperação policial cumpre 212 mandados judiciais em 11 estados 

Link    :      https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-07/megaoperacao-policial-cumpre-212-mandados-judiciais-

em-11-estados 

 

 

Título  :    Justiça nega pedido de habeas corpus para empresário acusado de abuso sexual em Maceió 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/28/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-empresario-

acusado-de-abuso-sexual-em-maceio.ghtml 
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