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Título  :   MP vai investigar qualidades dos kits alimentares distribuídos pela Prefeitura de Arapiraca 

Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1292506/mp-vai-investigar-qualidades-dos-kits-alimentares-

distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca/ 

Título  :   Audiência virtual: réu confessa tentativa de homicídio em 2017 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1292642/audiencia-virtual-reu-confessa-tentativa-de-homicidio-

em-2017/ 

 

 
 

Título  :   Em Santana do Ipanema : Defensoria Pública garante na justiça fechamento de estabelecimento que 

funcionava irregularmente durante pandemia 

Link     :   https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/15411/2020/06/03/em-santana-do-ipanema-defensoria-

publica-garante-na-justica-fechamento-de-estabelecimento-que-funcionava-irregularmente-durante-pandemia 

 

 
 

Título  :   MP vai investigar qualidade dos kits alimentares distribuídos pela prefeitura de Arapiraca 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360874/2020/06/03/mp-vai-investigar-qualidade-dos-kits-

alimentares-distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca 

 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina por usar bomba com medição errada 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360898/2020/06/03/justica-condena-posto-de-gasolina-por-

usar-bombas-com-medicao-errada 

 

Título  :   Faculdade é condenada a indenizar aluno por não expedir diploma dentro do prazo 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360935/2020/06/03/faculdade-e-condenada-a-indenizar-aluno-

por-nao-expedir-diploma-dentro-do-prazo 

 

 

Título  :   Consumidora será indenizada por corte indevido no fornecimento de água 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/06/03/consumidora-sera-indenizada-por-corte-indevido-

no-fornecimento-de-agua/ 

Título  :   MP participa de interrogatório de réu em 1ª audiência virtual do Tribunal do Júri 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/06/03/mp-participa-de-interrogatorio-de-reu-em-1a-

audiencia-virtual-do-tribunal-do-juri/ 

Título  :   Operação da Polícia Civil prende três advogados e um é considerado foragido 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/06/03/operacao-da-policia-civil-prende-tres-advogados-e-

um-e-considerado-foragido/ 
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Título  :   Qualidade de kits alimentares distribuídos será investigada 

Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/06/03/qualidade-dos-kits-alimentares-distribuidos-sera-

investigada/ 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina por usar bombas com medição errada 

Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/06/03/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-

bombas-com-medicao-errada/ 

 

 

Título  :   Três advogados suspeitos de envolvimento em esquema são presos em Maceió 

Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/_107001.php 

 

ANADEP_________________________________________________________________________________ 

Título  :   CORONAVÍRUS: DPE/AL garante fechamento de estabelecimento que funcionava irregularmente 

durante a pandemia  
Link     :    https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44523 

 

 

Título  :   Jequiá: Rosinha Jatobá vira Ficha Suja após ser condenada pelo Tribunal de Justiça 

Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171780/jequia-rosinha-jatoba-vira-ficha-suja-

apos-ser-condenada-pelo-tribunal-de-justica.html 

Título  :   Faculdade é condenada por não expedir diploma, dentro do prazo, de aluno de São Sebastião 

Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171842/faculdade-e-condenada-por-nao-

expedir-diploma-dentro-do-prazo-de-aluno-de-sao-sebastiao.html 

Título  :   Justiça realiza primeira audiência virtual de crime cometido em 2017 

Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171841/justica-realiza-primeira-audiencia-

virtual-de-crime-cometido-em-2017.html 

Título  :   Acusado de violência doméstica foi ouvido pela 4ª Vara de Penedo em audiência virtual 

Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171828/acusado-de-violencia-domestica-foi-

ouvido-pela-4-vara-de-penedo-em-audiencia-virtual.html 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina por usar bombas com medição errada 

Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171793/justica-condena-posto-de-gasolina-por-

usar-bombas-com-medicao-errada.html 

Título  :   Consumidora paga conta, mas Casal faz cobrança e terá que pagar mais de 4 mil  de indenização 

Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/06/03/171746/consumidora-paga-conta-mas-casal-

faz-cobranca-e-tera-que-pagar-mais-de-4-mil-de-indenizacao.html 

 

 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina em Maceió por usar bombas com medição errada 

Link     :    http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/03/06/2020/justica-condena-posto-de-gasolina-por-

usar-bombas-com-medicao-errada-em-maceio/153345 

 

O Dia +__________________________________________________________________________________ 
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Título  :   Faculdade é condenada por não expedir diploma de aluno dentro do prazo 

Link     :   https://odiamais.com.br/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-de-aluno-dentro-do-prazo/ 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina por usar bombas com medição errada 

Link     :   https://odiamais.com.br/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-bombas-com-medicao-errada/ 

 

 
 

Título  :   ADVOGADOS SUSPEITOS DE ESQUEMA SÃO PRESOS 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275751/advogados-suspeitos-de-esquema-sao-presos 

 

 
 

Título  :   Advogados são presos acusados de participar de esquema de transferência de presos 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56606-advogados-sao-presos-acusados-de-

participar-de-esquema-de-transferencia-de-presos 

 

Título  :   Prefeitura é acusada de distribuir kits alimentares com produtos vencidos 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56597-prefeitura-e-acusada-de-distribuir-kits-

alimentares-com-produtos-vencidos 

 

 

Título  :   Faculdade é condenada por não expedir diploma de aluno dentro do prazo 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-

de-aluno-dentro-do-prazo-instituicao-de-ensino-havia-estimado-entrega-do-documento-em-ate-81-dias-uteis-

apos-apresentacao-da-monografia-mas-so-efetuou/ 

Título  :   4ª Vara de Penedo realiza audiência virtual de acusado de violência doméstica 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-

acusado-de-violencia-domestica/ 

Título  :   MP vai investigar qualidade dos kits alimentares distribuídos pela Prefeitura de Arapiraca 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/7a-promotoria-de-justica-vai-investigar-qualidade-

dos-kits-alimentares-distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal-3-de-junho-de-

2020-o-ministe/ 

Título  :   Justiça condena posto de gasolina por usar bombas com medição errada 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-

bombas-com-medicao-errada-posto-v-d-dos-santos-foi-condenado-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-

50-mil-em-decisao-da-16a-vara-civel-de-maceio-1/ 

 

 

Título  :   Operação cumpre mandados contra advogados suspeitos de esquema em transferências de presos 

Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-cumpre-mandados-contra-advogados-suspeitos-de-

esquema-em-transferencias-de-presos/ 

 

https://odiamais.com.br/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-de-aluno-dentro-do-prazo/
https://odiamais.com.br/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-bombas-com-medicao-errada/
https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275751/advogados-suspeitos-de-esquema-sao-presos
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56606-advogados-sao-presos-acusados-de-participar-de-esquema-de-transferencia-de-presos
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56606-advogados-sao-presos-acusados-de-participar-de-esquema-de-transferencia-de-presos
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56597-prefeitura-e-acusada-de-distribuir-kits-alimentares-com-produtos-vencidos
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56597-prefeitura-e-acusada-de-distribuir-kits-alimentares-com-produtos-vencidos
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-de-aluno-dentro-do-prazo-instituicao-de-ensino-havia-estimado-entrega-do-documento-em-ate-81-dias-uteis-apos-apresentacao-da-monografia-mas-so-efetuou/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-de-aluno-dentro-do-prazo-instituicao-de-ensino-havia-estimado-entrega-do-documento-em-ate-81-dias-uteis-apos-apresentacao-da-monografia-mas-so-efetuou/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/faculdade-e-condenada-por-nao-expedir-diploma-de-aluno-dentro-do-prazo-instituicao-de-ensino-havia-estimado-entrega-do-documento-em-ate-81-dias-uteis-apos-apresentacao-da-monografia-mas-so-efetuou/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-acusado-de-violencia-domestica/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-acusado-de-violencia-domestica/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/7a-promotoria-de-justica-vai-investigar-qualidade-dos-kits-alimentares-distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal-3-de-junho-de-2020-o-ministe/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/7a-promotoria-de-justica-vai-investigar-qualidade-dos-kits-alimentares-distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal-3-de-junho-de-2020-o-ministe/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/7a-promotoria-de-justica-vai-investigar-qualidade-dos-kits-alimentares-distribuidos-pela-prefeitura-de-arapiraca-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal-3-de-junho-de-2020-o-ministe/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-bombas-com-medicao-errada-posto-v-d-dos-santos-foi-condenado-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-50-mil-em-decisao-da-16a-vara-civel-de-maceio-1/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-bombas-com-medicao-errada-posto-v-d-dos-santos-foi-condenado-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-50-mil-em-decisao-da-16a-vara-civel-de-maceio-1/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/justica-condena-posto-de-gasolina-por-usar-bombas-com-medicao-errada-posto-v-d-dos-santos-foi-condenado-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-50-mil-em-decisao-da-16a-vara-civel-de-maceio-1/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-cumpre-mandados-contra-advogados-suspeitos-de-esquema-em-transferencias-de-presos/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-cumpre-mandados-contra-advogados-suspeitos-de-esquema-em-transferencias-de-presos/


 
 

Título  :   Advogados são presos suspeitos de envolvimento me esquema para beneficiar transferência de 

presos em Alagoas 

Link     :    http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/06/03/advogados-sao-presos-suspeitos-de-envolvimento-em-

esquema-para-beneficiar-transferencia-de-presos-em-alagoas/ 

 

 

Título  :   Prisões por violência doméstica em Maceió aumentam 500% 
Link     :    

ttps://www.youtube.com/watch?v=bU_yCI3AThc&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=19

&t=0s 
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