
01/09/2020 

 

 

Título :   Municípios do Agreste de Alagoas passam a contar com Patrulha Maria da Penha 
Link    :    http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/09/01/municipios-do-agreste-de-alagoas-passam-a-contar-

com-patrulha-maria-da-penha 

 

 

Título :   Patrulha Maria da Penha é inaugurada em Arapiraca após indicação do deputado estadual Breno 

Albuquerque 
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/01/patrulha-maria-da-penha-e-inaugurada-em-arapiraca-apos-

indicacao-do-deputado-estadual-breno-albuquerque 

 

Título :  Famílias sem-terra podem ser despejadas pela Justiça 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/09/01/familias-sem-terra-podem-ser-despejadas-pela-justica/ 

 

 

Título :  Patrulha Maria da Penha em Arapiraca é uma indicação do deputado Breno Albuquerque 
Link    :     https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/09/01/158103-patrulha-maria-da-penha-em-arapiraca-e-uma-

indicacao-do-deputado-breno-albuquerque 

Título :  TJ/AL empossa profissionais das equipes multidisciplinares nesta quarta (02) 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/01/158131-tjal-empossa-profissionais-das-equipes-

multidisciplinares-nesta-quarta-02 

Título :  Empresa de ônibus é condenada a indenizar vítima de atropelamento em Maceió 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/01/158133-empresa-de-onibus-e-condenada-a-indenizar-

vitima-de-atropelamento-em-maceio 

Título :  Alagoas realizou dois abortos legais em 2020, aponta levantamento 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/01/158149-alagoas-realizou-dois-abortos-legais-em-2020-

aponta-levantamento 

 

 

Título :  Polícia prende suspeito de ameaçar a digital influencer Karol Calheiros 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8821765/programa/ 
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Título :   TJ julga novo pedido de liberdade para Rocha Lima 

Link    :    https://novoextra.com.br/sururu/2020/09/655-tj-julga-novo-pedido-de-liberdade-para-rocha-lima 

 

Título :   Empresa de ônibus é condenada a indenizar vítima de atropelamento 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59177-empresa-de-onibus-e-condenada-a-indenizar-vitima-de-

atropelamento 

 

 

Título :  Alagoas registrou dois abortos legais em seis meses, aponta levantamento do G1  
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/alagoas-registrou-dois-abortos-legais-em-seis-meses-aponta-

levantamento-do-g1-_113774.php 

Título : TJAL julga novo pedido de liberdade para Rocha Lima nesta quarta-feira 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/tjal-julga-novo-pedido-de-liberdade-para-rocha-lima-nesta-

quarta-feira_113809.php 

Título : Empresa de ônibus é condenada a indenizar vítima após acidente 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/empresa-de-onibus-e-condenada-a-indenizar-vitima-apos-

acidente_113797.php 

 

 

Título : TJ condena empresa de ônibus a pagar R$ 10 mil por danos estéticos à mulher atropelada no centro de 
Maceió 
Link    :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/01/tj-condena-empresa-de-onibus-a-pagar-r-10-mil-por-danos-

esteticos-a-mulher-atropelada-no-centro-de-maceio.ghtml 

 

Revista do Ônibus_________________________________________________________________________________ 

Título : Maceió: TJ condena Auto Viação Massayó a pagar R$ 10 mil por danos estéticos à mulher atropelada 
por ônibus 
Link    :    https://revistadoonibus.com/2020/09/01/maceio-tj-condena-auto-viacao-massayo-a-pagar-r-10-mil-por-danos-

esteticos-a-mulher-atropelada-por-onibus/ 

 

Minha Alagoas____________________________________________________________________________________ 

Título : TJ condena empresa de ônibus a pagar R$ 10 mil por danos estéticos à mulher atropelada no centro de 
Maceió 
Link    :    https://www.minhaalagoas.com.br/2020/09/tj-condena-empresa-de-onibus-pagar-r-10-mil-por-danos-esteticos-

mulher-atropelada-no-centro-de-maceio/ 

 

SINDOJUS________________________________________________________________________________________ 

Título :  Coronavírus: Oficiais de Justiça realizaram testagem em massa 
Link    :    http://sindojus-al.org.br/portal/2020/09/coronavirus-oficiais-de-justica-realizaram-testagem-em-massa/ 

 

 

Título :  TJAL julga novo pedido de liberdade para Rocha Lima nesta quarta-feira 
Link    :    http://www.radiogazetaweb.com/noticias/113809/TJAL-julga-novo-pedido-de-liberdade-para-Rocha-Lima-nesta-

quarta-feira 
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Título :   Foragido da Justiça é preso na parte alta de Maceió 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/01/foragido-da-justica-e-preso-na-parte-alta-de-maceio 

 

Título :   Justiça condena empresa após mulher ser atropelada por ônibus 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/01/justica-condena-empresa-apos-mulher-ser-atropelada-por-

onibus 

 

Título :  Viação Massayó é condenada a indenizar por danos estéticos após atropelamento 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/01/viacao-massayo-e-condenada-a-indenizar-por-danos-

esteticos-apos-atropelamento/ 

 

Título :   TJ/AL reduz processos represados 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed01092020a 

 

Título :   TJ/AL é o 2º mais transparente do Brasil 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed01092020a 

 

 

Título :  Judiciário de Alagoas inicia testagem para a Covid-19 em servidores 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/judiciario-de-alagoas-inicia-testagem-para-covid-19-em-

servidores/ 

Título :  Índice de atendimento à demanda do TJAL é o maior entre os TJs de pequeno porte 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/indice-de-atendimento-demanda-do-tjal-e-o-maior-entre-os-

tjs-de-pequeno-porte-judiciario-de-alagoas-baixou-mais-processos-do-que-os-casos-que-ingressaram-em-2019-tj-de-

alagoas-obteve-o-maior-iad/ 

Título :  Massayó é condenada a indenizar por danos estéticos após atropelamento 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/massayo-e-condenada-indenizar-por-danos-esteticos-apos-

atropelamento/ 

 

 

Título :  Empresa de ônibus é condenada a indenizar por danos estéticos após atropelamento 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1309307/empresa-de-onibus-e-condenada-a-indenizar-por-danos-esteticos-

apos-atropelamento/ 

 

 

Título :  TJAL é o segundo mais transparente do Brasil entre tribunais estaduais 
Link    :     https://painelnoticias.com.br/blogs/painel-juridico/177882/tjal-e-o-segundo-mais-transparente-do-brasil-entre-

tribunais-estaduais 
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Título :   Massayó é condenada a indenizar por danos estéticos após atropelamento 

Link    :    http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn96252353/massayo-e-condenada-a-indenizar-por-danos-esteticos-

apos-atropelamento 
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