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Título :   Municípios do Agreste de Alagoas passam a contar com Patrulha Maria da Penha 
Link    :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/31/municipios-do-agreste-de-alagoas-passam-a-contar-com-

patrulha-maria-da-penha.ghtml 

 

 

Título :  TJAL conquista 2º lugar no Ranking da Transparência do CNJ entre tribunais estaduais 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-conquista-2o-lugar-no-ranking-da-transparencia-do-cnj-entre-tribunais-

estaduais/ 

Título :  Judiciário inicia testagem de servidores para coronavírus, nesta terça (1º) 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-inicia-testagem-de-servidores-para-coronavirus-nesta-terca-1o/ 

 

FECOMERCIO/AL__________________________________________________________________________________ 

Título :  De Alagoas: ministro Humberto Martins é o novo presidente do STJ 
Link    :     https://www.fecomercio-al.com.br/2020/08/de-alagoas-ministro-humberto-martins-e-o-novo-presidente-do-stj/ 

 

 

Título :  Judiciário inicia testagem de servidores para coronavírus, nesta terça (1º) 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1308997/judiciario-inicia-testagem-de-servidores-para-coronavirus-nesta-

terca-1o/ 

 

É ASSIM_________________________________________________________________________________________ 

Título :  TJ/AL é o segundo mais transparente do Brasil entre tribunais estaduais 
Link    :     https://eassim.com.br/tj-al-e-o-segundo-mais-transparente-do-brasil-entre-tribunais-estaduais/ 

Título :  TJ/AL inaugura a Sala da Patrulha Maria da Penha no Juizado da Mulher de Arapiraca 
Link    :     https://eassim.com.br/tj-al-inaugura-a-sala-da-patrulha-maria-da-penha-no-juizado-da-mulher-de-arapiraca/ 

 

 

Título :  Arapiraca: patrulha dentro de Juizado é resposta do TJAL à violência doméstica 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/arapiraca-patrulha-dentro-de-juizado-e-resposta-do-tjal-

violencia-domestica/ 
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Título :  Judiciário inicia testagem de servidores para coronavírus, nesta terça (1º) 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/coronavirus-31082020-122846-judiciario-inicia-testagem-

de-servidores-para-coronavirus-nesta-terca-1o-estao-inclusos-oficiais-de-justica-militares-servidores-da-area-de-saude-e-

do-servico/ 

 

 

Título :   Patrulha vai combater pandemia de violência doméstica em Arapiraca 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/31/patrulha-vai-combater-pandemia-de-violencia-domestica-em-

arapiraca 

Título :   Homem acusado de criar perfis falsos para atacar ex-noiva do cantor Gabriel Diniz é preso pela PC 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/31/homem-acusado-de-criar-perfis-falsos-para-atacar-ex-noiva-

do-cantor-daniel-diniz-e-preso 

 
 

Título :   PA: Preso suspeito de ameaçar Karoline Calheiros, ex-noiva de Gabriel Diniz 
Link    :    https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/31/preso-no-para-homem-acusado-de-ameacar-ex-

noiva-de-gabriel-diniz.htm 

 

 

Título :  Preso suspeito de criar mais de 150 perfis na internet para atacar a ex-noiva do cantor Gabriel Diniz 
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/31/preso-suspeito-de-criar-mais-de-150-perfis-na-internet-para-

atacar-a-ex-noiva-do-cantor-gabriel-diniz.ghtml 

 

 

Título    :  Fatos & Notícias 

O Tribunal de Justiça de Alagoas inaugurou ontem uma sala no Juizado da Mulher, em Arapiraca, onde passa a funcionar a 

Patrulha Maria da Penha, formada por policiais militares que vão atuar na fiscalização de medidas protetivas, atendendo a 

toda região do agreste de Alagoas.  

A patrulha é vinculada ao Batalhão da Polícia Militar de Arapiraca e conta com 12 policiais militares. Inicialmente vão 

trabalhar entre 7h e 19h. 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/281094/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn01092020 
 

 
 

Título     :  Acusado de ameaçar ex-noiva de Gabriel Diniz é preso pela polícia de Alagoas 

Link    :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/08/59131-acusado-de-ameacar-ex-noiva-de-gabriel-diniz-e-

preso-pela-policia-de-alagoas 
 

 
 

Título     : Ufal reforça a Campanha nacional Sinal Vermelho contra a violência doméstica 
Link    :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/31/158053-ufal-reforca-a-campanha-nacional-sinal-

vermelho-contra-a-violencia-domestica 
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Título     : Polícia Militar inaugura sede da Patrulha Maria da Penha em Arapiraca 
Link    :   https://diarioarapiraca.com.br/editoria/arapiraca/policia-militar-inaugura-sede-da-patrulha-maria-da-penha-em-

arapiraca/1/66796 
 

Título     :  Judiciário inicia testagem de servidores para coronavírus nesta terça-feira (1º) 

Link    :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/judiciario-inicia-testagem-de-servidores-para-coronavirus-nesta-

terca-feira--1%C2%BA-/11/66784 
 

 
 
Título     :  Arapiraca ganha sala da Patrulha Maria da Penha no Juizado da Mulher  

Link    :    https://www.jaenoticia.com.br/noticia/76933/Arapiraca-ganha-sala-da-Patrulha-Maria-da-Penha-no-Juizado-da-

Mulher- 
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Título     :  Patrulha vai combater pandemia de violência doméstica em Arapiraca 
Link    :    https://nn1.com.br/noticia/16290/patrulha-vai-combater-pandemia-de-violencia-domestica-em-arapiraca 

 

 
 
Título     :  Suspeito de ameaçar ex-noiva de Gabriel Diniz na internet é preso – Fique Alerta 
Link    :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/suspeito-de-ameacar-ex-noiva-de-gabriel-diniz-na-internet-e-preso/ 

 

 
 
Título     :  Patrulha Maria da Penha é inaugurada na cidade de Arapiraca 
Link    :   https://todosegundo.com.br/noticia/alagoas/-patrulha-maria-da-penha-e-inaugurada-na-cidade-de-

arapiraca/23/26909 
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Título     :  Polícia Militar inaugura sede da Patrulha Maria da Penha, em Arapiraca  

Link    :   http://pm.al.gov.br/noticia/item/3570-policia-militar-inaugura-sede-da-patrulha-maria-da-penha-em-arapiraca 
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Título     :  Municípios do Agreste de Alagoas passam a contar com Patrulha Maria da Penha  
Link    :   https://alagoasemdia.com.br/noticia/19256/municipios-do-agreste-de-alagoas-passam-a-contar-com-patrulha-

maria-da-penha.html 
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