
02/06/2020 

 

Conteúdo Jurídio_________________________________________________________________________________ 

Título  :   Citação criminal via whatsapp: experiência inovadora no âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas 

Link     :    https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigo/54624/citao-criminal-via-whatsapp-experincia-

inovadora-no-mbito-do-tribunal-de-justia-de-alagoas 

 

 

Título  :   Entre março e maio prisões por violência doméstica aumentaram em 500% em Maceió 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360789/2020/06/02/entre-marco-e-maio-prisoes-por-violencia-

domestica-aumentaram-em-500-em-maceio 

 

Título  :   Casal deve indenizar consumidor por corte indevido no fornecimento de água 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360839/2020/06/02/casal-deve-indenizar-consumidora-por-

corte-indevido-no-fornecimento-de-agua 

 

Título  :   Após ação ajuizada pelo Ministério Público, academia clandestina é fechada em Rio Largo 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360800/2020/06/02/apos-acao-ajuizada-pelo-ministerio-publico-

academia-clandestina-e-fechada-em-rio-largo 
 

 

Título  :   Prisões por violência doméstica em Maceió aumentam 500% entre março e maio 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/prisoes-por-violencia-domestica-em-maceio-

aumentam-500-entre-marco-e-maio-foram-12-prisoes-sendo-seis-por-descumprimento-de-medida-protetiva-e-

seis-por-flagrante-de-violencia-fisica-no-mesmo-periodo/ 

Título  :   Pleno do TJ de Alagoas realiza mais uma sessão por videoconferência 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/pleno-do-tjal-realiza-mais-uma-sessao-por-

videoconferencia-tribunal-tem-realizado-sessoes-e-audiencias-processuais-de-diversos-tipos-durante-

pandemia-por-meio-de-teletrabalho-essa-foi-quinta-

ses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pleno-do-tjal-realiza-mais-uma-sessao-por-

videoconferencia-tribunal-tem-realizado-sessoes-e-audiencias-processuais-de-diversos-tipos-durante-

pandemia-por-meio-de-teletrabalho-essa-foi-quinta-ses 

Título  :   Casal deve indenizar consumidora por corte indevido no fornecimento de água 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/casal-deve-indenizar-consumidora-por-corte-

indevido-no-fornecimento-de-agua/ 

 

Título  :   Presidente do TJAL assina mensagem de apoio ao Supremo Tribunal Federal 

Link     :   

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/76169/presidente_do_tjal_assina_mensagem_de_apoio_ao_supremo_t

ribunal_federal 
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Título  :   Operação conjunta recaptura foragido da Justiça alagoana 

Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-conjunta-recaptura-foragido-da-justica-alagoana/ 

 

Título  :   Operação conjunta recaptura mais um foragido da Justiça alagoana 

Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/02/171654/operacao-conjunta-recaptura-mais-um-

foragido-da-justica-alagoana.html 

 

Título  :   Prisões por violência doméstica em Maceió aumentam 500% entre março e maio 

Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1292367/prisoes-por-violencia-domestica-em-maceio-aumentam-

500-entre-marco-e-maio/ 

Título  :   Casal deve indenizar consumidora por corte indevido no fornecimento de água 

Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1292416/casal-deve-indenizar-consumidora-por-corte-indevido-no-

fornecimento-de-agua/ 

Repórter Maceió___________________________________________________________________________ 

Título  :   EXCLUSIVO! Confira decisão da Justiça que condena Rosinha Jatobá por improbidade em Jequiá 

Link    :   https://www.reportermaceio.com.br/2020/06/02/exclusivo-confira-decisao-da-justica-que-condena-

rosinha-jatoba-por-improbidade-em-jequia/ 

 

Título  :   Após ação ajuizada pelo MPE, Justiça fecha academia clandestina em Rio Largo 

Link    :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/apos-acao-ajuizada-pelo-mpe-justica-fecha-

academia-clandestina-em-rio-largo_106900.php 

 

Título  :   Maceió: Prisões por violência doméstica aumentaram em 500% entre março e maio 

Link    :   https://jornaldealagoas.com.br/policia/34347/2020/06/02/maceio-prises-por-violencia-domestica-

aumentaram-em-500-entre-marco-e-maio 

TRT19___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Eco Rede de Justiça de Alagoas disponibiliza material alusivo à Semana Nacional do Meio Ambiente 
Link    :    https://site.trt19.jus.br/portalTRT19/noticia/eco-rede-de-justica-de-alagoas-disponibiliza-material-

alusivo-semana-nacional-do-meio 
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