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Título : Vinte e um presos em operação do Ministério Público contra o crime organizado em 
Alagoas
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/08/15/vinte-e-um-presos-em-operacao-do-
ministerio-publico-contra-o-crime-organizado-em-alagoas/ 

Título : Judiciário de Alagoas já encaminhou 37,7 toneladas de lixo para reciclagem
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/08/15/%ef%bb%bfjudiciario-de-
alagoas-ja-encaminhou-377-toneladas-de-lixo-para-reciclagem/ 

Título : Gaeco cumpre em AL mais de 40 mandados contra acusados de integrar o PCC
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83379.php 

Título : Inscrições para juiz leigo do TJAL começam nesta sexta-feira (16)
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83385.php 

Título : Suspeito de incendiar veículos tem prisão preventiva decretada pela Justiça
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/suspeito-de-incendiar-veiculos-tem-
prisao-preventiva-decretada-pela-justica_83377.php 

Título : Presidente da Almagis critica aprovação de projeto sobre abuso de autoridade
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/presidente-da-almagis-critica-
aprovacao-de-projeto-sobre-abuso-de-autoridade_83430.php 

Título :  Mega operação prende integrantes do PCC em Alagoas e oito Estados
Link   :  https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2019/08/15/146806/video-mega-operacao-
prende-integrantes-do-pcc-em-alagoas-e-oito-estados.html 

Título : Judiciário de Alagoas já encaminhou 37,7 toneladas de lixo para reciclagem
Link   : https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2019/08/15/146833/judiciario-de-alagoas-ja-
encaminhou-37-7-toneladas-de-lixo-para-reciclagem.html 

Título : Inscrições para juiz leigo do Tribunal de Justiça de AL começam na sexta-feira
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/15/inscricoes-para-juiz-leigo-do-tribunal-
de-justica-de-al-comecam-na-sexta-feira.ghtml 
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Título :  Tourinho inspeciona estrutura das comarcas de Limoeiro de Anadia e Arapiraca
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/34919/tourinho-inspeciona-estrutura-das-comarcas-de-
limoeiro-de-anadia-e-arapiraca 

Título : TJAL e Semas discutem criação de uma república para jovens egressos de abrigos
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/34892/tjal-e-semas-discutem-criacao-de-uma-republica-
para-jovens-egressos-de-abrigos 

Título : Inscrições para juiz leigo do TJAL começam nesta sexta-feira (16)
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/inscricoes-para-juiz-leigo-do-tjal-comecam-nesta-
sexta-feira-16/ 

Título : Edital para seleção de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos será retificado
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/edital-para-selecao-de-psicologos-assistentes-sociais-
e-pedagogos-sera-retificado/ 

Título : Mais de 20 são presos em operação contra integrantes de facção em Alagoas
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mais-de-20-sao-presos-em-operacao-contra-
integrantes-de-faccao-em-alagoas/ 

Título : Operação de Ministérios Públicos prende 89 pessoas em 9 estados
Link   : https://www.istoedinheiro.com.br/operacao-de-ministerios-publicos-prende-89-pessoas-em-
9-estados/ 

Título : TJAL: edital para seleção de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos será retificado 
Link   : http://melhornoticia.com.br/noticia/cidade/mn89436862/tjal-edital-para-selecao-de-
psicologos-assistentes-sociais-e-pedagogos-sera-retificado 

Título : Alunos participam de debate em projeto do TJ/AL
Link   : http://www.maceio.al.gov.br/2019/08/alunos-participam-de-debate-promovido-pelo-
projeto-cidadania-e-justica-na-escola/ 

Polícia Civil de Alagoas____________________________________________________________

Título : Delegacia Regional de Arapiraca se reúne com presidência do Tribunal de Justiça
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Link   : http://pc.al.gov.br/home/id/2019/08/15/delegacia-regional-de-arapiraca-se-reune-com-
presidencia-do-tribunal-de-justica/ 

Título :  Facções criminosas são alvo de operação do Gaeco em nove Estados
Link   :  https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/08/15/faccoes-criminosas-sao-
alvo-de-operacao-do-gaeco-em-nove-estados.htm 

Título :  Edital para seleção de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos do TJ será retificado
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344051/2019/08/15/edital-para-selecao-de-
psicologos-assistentes-sociais-e-pedagogos-do-tj-sera-retificado 

Título :  Membros do PCC são procurados em mega operação deflagrada em Alagoas e mais 8 
Estados
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344025/2019/08/15/membros-do-pcc-sao-
procurados-em-mega-operacao-deflagrada-em-alagoas-e-mais-8-estados 

R7_____________________________________________________________________________

Título :  Operação contra crime organizado tem 89 pessoas presas no país
Link   :  https://noticias.r7.com/cidades/operacao-contra-crime-organizado-tem-89-pessoas-presas-
no-pais-15082019 

Título :  Aprovados auxiliarão as unidades judiciárias com taxa de congestionamento elevada; 
remuneração será de R$ 2.500,00 
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/83385/Inscri%C3%A7oes-para-juiz-leigo-do-
Tribunal-de-Justi%C3%A7a-come%C3%A7am-nesta-sexta 

Título : Suspeito de incendiar veículos tem prisão preventiva decretada pela Justiça
Link   : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/83377/Suspeito-de-incendiar-veiculos-tem-prisao-
preventiva-decretada-pela-Justi%C3%A7a 

Título :  Promotorias cercam facções, caçam traficantes e investigam policiais por corrupção em 
nove Estados
Link   : https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/promotoria-cerca-faccoes-caca-
traficantes-e-investiga-policiais-por-corrupcao-em-nove-estados/ 

Título :  TJ e Semas discutem criação de uma república para jovens egressos de abrigos
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Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tjal-e-semas-discutem-criacao-de-
uma-republica-para-jovens-egressos-de-abrigos-objetivo-e-garantir-moradia-digna-para-aqueles-
que-nao-foram-adotados-antes-de-atingirem-maioridade-ate-conseguirem-um-em/ 

Título :  MP brasileiro realiza operações simultâneas para combater o crime organizado em todo o 
país
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/ministerio-publico-brasileiro-realiza-
operacoes-simultaneas-para-combater-o-crime-organizado-em-todo-o-pais/ 
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