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Título  : Fatos & Notícias
A história de que Alagoas é um primor de segurança pública, como exalta o governo do Estado em 
sua propaganda, não passa de uma provocação sem limites ao povo alagoano. 
Como se não bastasse a violência desenfreada, como assassinatos diários, latrocínios, roubos de 
veículos e de motocicletas e assaltos à luz do dia nas ruas e até em coletivos da capital, agora são os 
magistrados que se veem ameaçados nas suas funções.
O mais grave de tudo isso é que Alagoas é campeão, como em outras modalidades, de ameaças a 
juízes, de acordo com levantamento do Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário, 
órgão ligado diretamente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Neste quesito, Alagoas está à 
frente até do Rio de Janeiro, proporcionalmente. Definitivamente, não se pode dizer que a paz reina 
no Estado.
ASSUSTADOR
Conforme o relatório do Conselho Nacional de Justiça, o número de magistrados ameaçados em 
2017 foi de 110, e o Estado de Alagoas vem liderando com 47 casos, à frente até do estado de 
Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Como se vê, aqui não é mesmo o paraíso que aparece 
na propaganda do governo.
Link    : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=329758

Título  : Justiça autoriza leilão de bens da Laginha avaliados em R$ 819 milhões
Link    : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49700/justica-autoriza-leilao-de-bens-da-
laginha-avaliados-em-r-819-milhoes

Título  : Alagoas é um dos estados com mais juízes ameaçados, aponta pesquisa
Link    : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/alagoas-e-um-dos-
estados-com-mais-juizes-ameacados-aponta-pesquisa/7017865/

Blog A Palavra___________________________________________________________________

Título  : Otávio Praxedes destaca ações do Judiciário para União dos Palmares
Link    : http://www.blogapalavra.com/materia/5252

Repórter Traipu__________________________________________________________________

Título  : Presidência do TJAL promove II Corrida do Servidor dia 06/10, no Estádio Rei Pelé
Link    : http://www.reportertraipu.com.br/presidencia-do-tjal-promove-ii-corrida-do-servidor-dia-
06-10-no-estadio-rei-pele/
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Título  : Caso Davi Hora: acusado no assassinato terá novo julgamento no dia 24 de setembro
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1179874/caso-davi-hora-acusado-no-assassinato-tera-
novo-julgamento-no-dia-24-de-setembro/

Título  : Justiça marca datas de leilão de imóveis e equipamentos da Usina Guaxuma em AL
Link    : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/14/justica-marca-datas-de-leilao-de-
imoveis-e-equipamentos-da-usina-guaxuma-em-al.ghtml

Título  : Justiça vai leiloar R$ 819 milhões em bens de usina que faria arrendamento histórico
Link    : https://diariodopoder.com.br/justica-leiloa-r-819-milhoes-de-usina-alagoana-que-faria-
arrendamento-historico/
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