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Título    :   Fatos & Notícias – Maria da Penha em Arapiraca 

MARIA DA PENHA 

A Patrulha Maria da Penha já realizou, em apenas dois meses, 356 atendimentos a vítimas de violência doméstica. Nesse 

período, 24 mulheres foram encaminhadas para serem assistidas pela equipe multidisciplinar do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar da Comarca. O grupamento também realizou duas prisões por descumprimento de medidas 

protetivas. 

MARIA DA PENHA 2 

O trabalho da patrulha é feito diariamente, das 7h às 19h. A equipe é formada por 11 policiais, sendo que nove ficam nas 

guarnições e dois na parte administrativa, dentro do próprio Juizado. A Patrulha Maria da Penha conta com uma sala dentro 

do Juizado da Mulher, em Arapiraca. O espaço foi inaugurado no dia 31 de agosto. O objetivo, no entanto, é agilizar os 

atendimentos, possibilitando a atuação dos policiais no momento de concessão da medida protetiva. 

Link      :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/295665/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn13112020 

 

Título    :  Após pedido do MP, Judiciário anula licitação para serviço de iluminação pública de Maceió 

Link      :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/13/apos-pedido-do-mp-judiciario-anula-licitacao-para-

servico-de-iluminacao-publica-de-maceio 

Título    :  Equatorial deve indenizar cliente por corte de energia sem aviso prévio 

Link      :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/13/equatorial-deve-indenizar-cliente-por-corte-de-

energia-sem-aviso-previo 

 

 

Título    :   Moradia - Justiça entrega 42 mil títulos de propriedade 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed13112020a 

 

Título    :   Presidente do TJ/AL empossa membros da Brigada de Incêndio 

Link      :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed13112020a 

 

 

Título    :   Após ação do MP, Justiça anula edital para serviços de iluminação pública  

Link      :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/apos-acao-do-mp-justica-anula-edital-para-

servicos-de-iluminacao-publica-_119774.php 
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Título    :   Após pedido do MP, Judiciário anula licitação para serviço de iluminação pública 

Link      :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/11/13/163562-apos-pedido-do-mp-judiciario-anula-

licitacao-para-servico-de-iluminacao-publica 

Warner Oliveira___________________________________________________________________________ 

Título    :   TJAL ultrapassa 42 mil títulos de propriedade entregues e beneficia 200 mil pessoas 
Link      :    http://warneroliveira.com.br/tjal-ultrapassa-42-mil-titulos-de-propriedade-entregues-e-beneficia-200-mil-

pessoas/ 

 

Título    :   Em solenidade virtual, TJAL empossa 15 técnicos judiciários  

Link      :    https://al1.com.br/noticias/geral/50298/em-solenidade-virtual-tjal-empossa-15-tecnicos-judiciarios 

 

CESMAC_________________________________________________________________________________ 

Título    :   Núcleo de Promoção da Filiação continua com prática para os estudantes de Direito do CESMAC, em 

parceria com o TJ/AL 

Link      :    https://cesmac.edu.br/noticias/nucleo-de-promocao-da-filiacao-continua-com-pratica-para-os-

estudantes-de-direito-do-cesmac-em-parceria-com-o-tj-al 

 

Título    :   Em solenidade virtual, TJAL empossa 15 novos técnicos judiciários 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/em-solenidade-virtual-tjal-empossa-15-tecnicos-

judiciarios-servidores-vao-substituir-aqueles-que-foram-removidos-para-secretaria-de-processamento-

unificado-spu-o-presidente-do-tribunal-de-just/ 

Título    :   TJAL ultrapassa 42 mil títulos de propriedade entregues e beneficia 200 mil pessoas 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tjal-ultrapassa-42-mil-titulos-de-propriedade-

entregues-e-beneficia-200-mil-pessoas-moradia-legal-ja-auxiliou-mais-de-5-mil-familias-entre-2019-e-2020-

mais-de-200-mil-pessoas-foram-beneficiadas-em-15/ 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________ 

Título    :   Justiça Efetiva: programa do TJ agiliza processos em 41 unidades de AL 
Link      :    https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/justica-efetiva-programa-do-tj-agiliza-processos-em-41-

unidades-de-al 
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