
04/03/2020

Título  : FAMILIARES PROTESTAM CONTRA LENTIDÃO EM INQUÉRITOS DE 
HOMICÍDIOS
Link     : https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/260024/familiares-protestam-contra-lentidao-em-
inqueritos-de-homicidios 

Título  : Estágio em Direito: gabarito preliminar é divulgado pelo Tribunal de Justiça
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/estagio-em-direito-gabarito-
preliminar-e-divulgado-candidatos-tem-ate-quinta-feira-5-para-interpor-recursos-prova-de-
arapiraca-acontece-no-dia-8-prova-aconteceu-no-ultimo-domingo-1-e-tev/ 

Título  : Leilão de bens penhorados em Capela deve arrecadar cerca de R$ 500 mil
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/leilao-de-bens-penhorados-em-
capela-deve-arrecadar-cerca-de-r-500-mil-segunda-praca-esta-marcada-para-173-partir-das-9h-
entre-os-bens-que-poderao-ser-arrematados-estao-imoveis-rurais-maquinario/ 

Título  : 17ª Vara Criminal condena três por contratações ilegais da Prefeitura de São Luís do 
Quitunde
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/17a-vara-criminal-condena-tres-por-
contratacoes-ilegais-da-prefeitura-de-sao-luis-do-quitunde-processo-refere-se-contratos-com-
bandas-e-empresas-de-eventos-para-festas-entre-janeiro-e-fevereiro-de-201/ 

Título  : Semana da Justiça pela Paz em Casa tem mais de 100 audiências pautadas em Maceió
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/semana-da-justica-pela-paz-em-casa-
tem-mais-de-100-audiencias-pautadas-em-maceio-forca-tarefa-ocorre-de-9-13-de-marco-objetivo-e-
chamar-atencao-para-o-problema-da-violencia-domestica-e-intensificar/ 

Título  :  Maceió recebe três eventos que discutem as leis que envolvem a infância e a juventude – 
Bom dia Alagoas
Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8371634/programa/ 

Título  : Hospital consegue ação e Prefeitura de Arapiraca é notificada
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/03/04/hospital-consegue-acao-e-prefeitura-
de-arapiraca-e-notificada/ 
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Título  :  TJ-AL tem cerca de 3 mil processos de interdição parados por falta de laudo psiquiátrico
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/03/04/tj-al-tem-cerca-de-3-mil-processos-de-
interdicao-parados-por-falta-de-laudo-psiquiatrico.ghtml 

Título  : Servidora do Judiciário e mais 5 são denunciados por esquema criminoso em AL
Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/servidora-do-judiciario-e-mais-5-sao-
denunciados-por-esquema-criminoso-em-al_99031.php 

Título  : Tribunal de Justiça promove mutirão de perícias de interdição
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/tribunal-de-justica-promove-mutirao-
de-pericias-de-interdicao_99091.php 

Jornal de Alagoas_________________________________________________________________

Título  : Coordenadores da Infância e Juventude compartilham experiências em Maceió
Link     :  http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/31627/2020/03/04/coordenadores-da-infancia-e-
juventude-compartilham-experiencias-em-maceio 

Título  : Preso homem que matou o padrasto arrancou os olhos e deu de “presente” a mãe
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355119/2020/03/04/preso-homem-que-matou-o-
padrasto-arrancou-os-olhos-e-deu-de-presente-a-mae 

Título  : Funcionária de hospital, assessora do Poder Judiciário e empresários são denunciados por 
desvio de mais de 4 milhões
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355136/2020/03/04/funcionaria-de-hospital-
assessora-do-poder-judiciario-e-empresarios-sao-denunciados-por-desvio-de-mais-r-4-milhoes 

Título  : Servidora do Judiciário é denunciada por corrupção, peculato e desvio de dinheiro público
Link     : https://www.alagoas24horas.com.br/1275781/servidora-do-judiciario-e-denunciada-por-
corrupcao-peculato-e-desvio-de-dinheiro-publico/ 

Alagoas Brasil Notícias____________________________________________________________

Título  :  Homem que matou o padrasto, arrancou os olhos e dedos e deu de ‘presente’ a mãe é preso
em Marechal Deodoro
Link     :  https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/03/04/homem-que-matou-o-padrasto-arrancou-
os-olhos-e-dedos-e-deu-de-presente-a-mae-e-preso-em-marechal-deodoro/ 
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Título  : Servidora do judiciário e mais 5 são denunciados por esquema criminoso
Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/03/04/servidora-do-judiciario-e-mais-5-sao-
denunciados-por-esquema-criminoso-em-al/ 

Título  : Tribunal de Justiça promove mutirão de perícias de interdição
Link     :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/99091/Tribunal-de-Justi%C3%A7a-promove-
mutirao-de-pericias-de-interdi%C3%A7ao 
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