
07/07/2020 

 

 

Título :  Justiça de AL formula projeto de lei para criação de delegacia para populações vulneráveis 

Link    :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/07/justica-de-al-formula-projeto-de-lei-para-criacao-de-

delegacia-para-populacoes-vulneraveis 

Título :  'Maioria dos casos de racismo e injúria não é denunciada', diz juíza de Alagoas 
Link    :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/07/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-

denunciada-diz-juiza-de-alagoas 

 

 

Título :  'Maioria dos casos de racismo e injúria não é denunciada', afirma juíza 
Link    :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/07/174638/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-

denunciada-afirma-juiza.html 

Título :  TJAL publica cartilha de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil  
Link    :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/07/174717/tjal-publica-cartilha-de-prevencao-ao-abuso-e-a-

exploracao-sexual-infantojuvenil.html 

 

 
 

Título :  Tribunal de Justiça aprova indicação de Washington Luiz para o TER 

Link    :   https://todosegundo.com.br/noticia/politica/tribunal-de-justica-aprova-indicacao-de-washington-luiz-para-o-

tre/9/26452 

 

 

Título :  Após pedido do TJ e pressão de entidades, governo anuncia novas delegacias 
Link    :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_109644.php 

Título :  Isolamento eleva subnotificação de violência doméstica em Alagoas 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_109610.php 

 

 

Título :  Governador anuncia criação de duas delegacias especializadas 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/governador-anuncia-criacao-de-duas-delegacias-especializadas/ 

Título :  Tecnologia automatiza alimentação do sistema de interceptações judiciais 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tecnologia-automatiza-alimentacao-do-sistema-de-interceptacoes-judiciais/ 
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Título :  Renan Filho vai enviar a ALE projeto para criar delegacia para combater crimes de corrupção 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362868/2020/07/07/renan-filho-vai-enviar-a-ale-projeto-para-criar-

delegacia-para-combater-crimes-de-corrupcao 

 

Título :  Maiorias dos casos de racismo e injúria não é denunciada, afirma juíza 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362848/2020/07/07/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-

denunciada-afirma-juiza 

 

Título :  TJ decide que Oi indenize mulher por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362895/2020/07/07/tj-decide-que-oi-indenize-mulher-por-inclusao-

indevida-em-cadastro-de-inadimplentes 

 

Título :  TJ/AL aprova indicação de Washington Luiz para Tribunal Regional Eleitoral 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362889/2020/07/07/tjal-aprova-indicacao-de-washington-luiz-para-

tribunal-regional-eleitoral 

 

 

Título :  TJAL aprova indicação de Washington Luiz para Tribunal Regional Eleitoral  
Link    :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tjal-aprova-indicacao-de-washington-luiz-para-tribunal-regional-eleitoral/ 

 

Diário de Arapiraca________________________________________________________________________________ 

 

Título :  TJAL publica cartilha de prevenção ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil 

Link    :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/tjal-publica-cartilha-de-prevencao-ao-abuso-e-a-exploracao-sexual-

infantojuvenil/11/65456 

 

 

Título :  Governador anuncia criação de duas delegacias especializadas 
Link    :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/07/07/2020/governador-anuncia-criacao-de-duas-delegacias-

especializadas/154104 

 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________________ 

Título :  Desembargadores Otávio Praxedes e Washington Luis são eleitos por aclamação como membros 
titulares do TRE/AL 
Link    :   https://alagoasalerta.com.br/noticias/eleicoes/desembargadores-otavio-leao-praxedes-e-washington-luis-sao-

eleitos-por-aclamacao-como-membros-titulares-do-tre-al 

 

 

Título :  Justiça determina que Estado construa escola em aldeia indígena no Agreste 
Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1299027/justica-determina-que-estado-construa-escola-em-aldeia-indigena-

no-agreste/ 
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Título :  TJ publica cartilha de prevenção ao abuso e exploração sexual infantojuvenil 
Link    :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tjal-publica-cartilha-de-prevencao-ao-abuso-e-exploracao-

sexual-infantojuvenil-material-foi-produzido-pela-magistrada-juliana-batistela-que-atua-na-da-14a-vara-criminal-da-capital-

crimes-contra-p/ 

 

Título :  Oi deve indenizar mulher por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes 
Link    : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/oi-deve-indenizar-mulher-por-inclusao-indevida-em-

cadastro-de-inadimplentes/ 
 

Título :  TJAL aprova indicação de Washington Luiz para Tribunal Regional Eleitoral 
Link    : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tjal-aprova-indicacao-de-washington-luiz-para-tribunal-

regional-eleitoral/ 

Título :  Pleno do Tribunal de Justiça retoma atividades após o recesso judiciário 
Link    : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/pleno-do-tjal-retoma-atividades-apos-recesso-judiciario-o-

magistrado-orlando-rocha-foi-convocado-para-substituir-o-desembargador-pedro-augusto-e-atuou-na-sessao-plenaria-
desta-terca-feira-7-pleno/ 
 

Piaçabuçu News___________________________________________________________________________________ 

 

Título :  TJ/AL publica cartilha de prevenção ao abuso e a exploração sexual infanto-juvenil 

Link    :   https://www.piacabucunews.com.br/tjal-publica-cartilha-de-prevencao-ao-abuso-e-a-exploracao-sexual-

infantojuvenil/ 

 

 

Título :  Setor médico do TJAL realiza 100 consultas virtuais em 15 dias 
Link    :    https://painelnoticias.com.br/geral/175024/setor-medico-do-tjal-realiza-100-consultas-virtuais-em-15-dias 

 

 

Título :  Governador anuncia criação de duas delegacias especializadas  
Link    :    http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/33683-governador-anuncia-criacao-de-duas-delegacias-

especializadas 

 

 

 

Título :  APÓS PEDIDO DO TJ, GOVERNO ANUNCIA DELEGACIAS 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/277763/apos-pedido-do-tj-governo-anuncia-delegacias 

 

 

Blog Adalberto Gomes_____________________________________________________________________________ 

Título :  TJ/AL aprova indicação de Washington Luiz para Tribunal Regional Eleitoral 
Link    :    http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/07/tjal-aprova-indicacao-de-washington.html 

 

Título :  Podcast: Juíza destaca apoio de patrulha para afastar agressores de mulheres em Delmiro Gouveia – 
Vídeo Campanha  
Link    :    http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/07/podcast-juiza-destaca-apoio-de-patrulha.html 
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