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Título        :   Mãe de prefeito de cidade do Agreste é presa por matar homem com 17 facadas 

Link          :     https://www.alagoas24horas.com.br/1351456/mae-de-prefeito-de-cidade-do-agreste-e-presa-por-

matar-homem-com-17-facadas/ 

 

Título      :   MP pede prisão de empresário acusado de estupro após descumprimento de medida cautelar  

Link           :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/04/07/mpe-pede-prisao-de-empresario-acusado-de-

estupro-por-descumprimento-de-medida-cautelar 

 

Título      :  Operação Hefesto prende integrantes de organização criminosa no Agreste de Alagoas 

Link           :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/04/07/operacao-hefesto-prende-integrantes-de-

organizacao-criminosa-no-agreste-de-alagoas/ 

 

Título      :  Justiça determina que flagrantes em residências devem ter justa causa e filmagens – 

Chamada Home 

 
Link           :    https://tribunahoje.com/ 

Título      :  Justiça determina que flagrantes em residências devem ter justa causa e filmagens 

Link           :     https://tribunahoje.com/noticias/politica/2021/04/07/tj-determina-que-flagrantes-policiais-em-

residencias-devem-ter-justa-causa-e-filmagens/ 

 

 

Título      :  Suspeitos de integrar organização criminosa são presos com arma de fogo no Agreste 

Link           :     https://www.gazetaweb.com/noticias/policia/suspeitos-de-integrar-organizacao-criminosa-sao-

presos-com-arma-de-fogo-no-agreste/ 

Título      :  Acusado de atentado contra juiz e por matar advogado vai a júri popular 

Link           :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/acusado-de-atentado-contra-juiz-e-por-matar-

advogado-vai-a-juri-popular/ 
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Título       :  Operação prende integrantes de grupo criminoso com armas de fogo no interior 

Link            :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-prende-integrantes-de-grupo-criminoso-com-armas-

de-fogo-no-interior/ 

Título       :  Balcão Virtual facilita atendimento nas comarcas de Penedo e Arapiraca 

Link            :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/balcao-virtual-facilita-atendimento-nas-comarcas-de-penedo-e-

arapiraca/ 

 

 

 
Título       : Judiciário prorroga suspensão de atividades presenciais até 30/04 – Chamada Home 

 
Link           :  http://www.aquiacontece.com.br/ 

Título       : Judiciário prorroga suspensão de atividades presenciais até 30/04 

Link            :    http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/06/04/2021/judiciario-prorroga-suspensao-de-

atividades-presenciais-ate-3004/161900 

Título       : Balcão Virtual facilita atendimento nas comarcas de Penedo e Arapiraca 

Link           :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/07/04/2021/balcao-virtual-facilita-atendimento-nas-

comarcas-de-penedo-e-arapiraca/161934 

 

 

 
 

Título       :   Operação Hefesto prende integrantes de organização criminosa no Agreste 

Link           :     https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/operacao-hefesto-prende-integrantes-de-organizacao-

criminosa-no-agreste/3/72526 

 

 

Título       :  Operação prende três pessoas suspeitas de integrar organização criminosa no Agreste de 

Alagoas 
Link           :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/04/07/operacao-prende-tres-pessoas-suspeitas-de-

integrar-organizacao-criminosa-no-agreste-de-alagoas.ghtml 

 

 
 

Título       :    Pistoleiro que matou advogado no lugar de juiz vai a júri popular 

Link            :     https://correionoticia.com.br/noticia/policia/pistoleiro-que-matou-advogado-no-lugar-de-juiz-vai-a-

juri-popular-/3/29529 
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Título      :  Esmal inscreve servidores e magistrados para debates on-line com estudantes em abril 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/04/esmal-inscreve-servidores-e-magistrados-

para-debates-on-line-com-estudantes-em-abril-palestras-realizadas-pelo-cidadania-e-justica-na-escola-serao-

sobre-bullying-e-alienacao-parental-o-prazo-de-ins/ 

Título      :  Barreiras sanitárias garantem segurança no acesso aos prédios do Judiciário 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/04/barreiras-sanitarias-garantem-seguranca-no-

acesso-aos-predios-do-judiciario-mesmo-com-prorrogacao-do-teletrabalho-magistrados-e-servidores-realizam-

algumas-atividades-presenciais-e-precisam-cumprir/ 

Título      :  Perseguição: entenda o que caracteriza o crime de ‘stalking’ pela lei 14.312 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/04/perseguicao-entenda-o-que-caracteriza-o-

crime-de-stalking-tv-tribunal-entrevistou-juiza-laila-kerckhoff-e-advogada-bruna-sales-para-esclarecer-em-que-

consiste-o-crime-como-e-pr/ 

Título      :  Balcão Virtual facilita atendimento nas comarcas de Penedo e Arapiraca 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/04/balcao-virtual-facilita-atendimento-nas-

comarcas-de-penedo-e-arapiraca-com-ferramenta-gente-tem-contato-com-jurisdicionados-de-povoados-

distantes-reforca-jorge-alves-santos-da-2a-vara-de-pene/ 

 

 

Título      :  Operação Hefesto prende integrantes de organização criminosa no Agreste 

Link           :     https://arapiracanews.com/policia/12117/2021/04/07/operaco-hefesto-prende-integrantes-de-

organizaco-criminosa-no-agreste 

 

 

Título      :  Acusado de atentado contra juiz e por matar advogado vai a júri popular – Chamada Home 

 
Link           :     https://www.jaenoticia.com.br/ 

Título      :  Acusado de atentado contra juiz e por matar advogado vai a júri popular 

Link           :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/04/07/83462-acusado-de-atentado-contra-juiz-e-por-

matar-advogado-vai-a-juri-popular 

 
 

Título      :    Operação integrada prende integrantes de organização criminosa no Agreste 
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Link           :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/operacao-integrada-prende-integrantes-de-organizacao-

criminosa-no-agreste/ 
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