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Título : Prefeitura de Maceió aciona justiça e pede que Parque Shopping realize obras de drenagem 
com urgência
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/342710/2019/07/23/prefeitura-de-maceio-aciona-
justica-e-pede-que-parque-shopping-realize-obras-de-drenagem-com-urgencia 

Título :  TJ doa mais de 6 mil fraldas e 500 pacotes de leite para abrigos de idosos
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/67529/tj_doa_mais_de_6_mil_fraldas_e_500_pacotes_de_
leite_para_abrigos_de_idosos 

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título : Com evento do TJ/AL, 62 casais oficializam a união em casamento coletivo
Link   : https://alagoasalerta.com.br/noticias/geral/com-evento-do-tjal-62-casais-oficializam-a-
uniao-em-casamento-coletivo-2344 

Título : Rede social da Pata Voluntária é bloqueada por decisão da justiça – Bom Dia Alagoas
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/rede-social-da-pata-
voluntaria-e-bloqueada-por-decisao-da-justica/7785590/ 

Título : Justiça determina bloqueio e desativação de redes sociais da ONG Pata Voluntária – 
Balança Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-determina-bloqueio-e-desativacao-de-redes-
sociais-da-ong-pata-voluntaria/ 

Título : Justiça determina bloqueio e desativação de redes sociais da ONG Pata Voluntária – Fique 
Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-determina-bloqueio-e-desativacao-de-redes-
sociais-da-ong-pata-voluntaria-1/ 

Título : Arapiraca deve ganhar centro judiciário para a solução de conflitos
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Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/arapiraca-deve-ganhar-centro-
judiciario-para-a-solucao-de-conflitos_81499.php 

Título : Município aciona Justiça para que shopping refaça drenagem da Josepha de Mello
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/prefeitura-pede-que-shopping-refaca-o-
sistema-de-drenagem-da-josepha-de-mello_81493.php 

Título : Seleção para Guarda Judiciária tem 263 inscritos; inspeção de saúde começa na segunda 
(29)
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/selecao-para-guarda-judiciaria-tem-263-inscritos-
inspecao-de-saude-comeca-na-segunda-29/ 

Título : Justiça determina que Casal regularize abastecimento de água em Rio Largo
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/07/48661-justica-determina-que-casal-
regularize-abastecimento-de-agua-em-rio-largo 

Título :  Espaço segue em instalação no terminal rodoviário da cidade e deve iniciar atendimento no 
próximo mês de setembro 
Link   : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/81499/Arapiraca-tera-centro-judiciario-para-a-
solu%C3%A7ao-de-conflitos 

Título : Seleção para Guarda Judiciária tem 263 inscritos; inspeção de saúde começa na segunda 
(29)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1237766/%EF%BB%BFselecao-para-guarda-judiciaria-
tem-263-inscritos-inspecao-de-saude-comeca-na-segunda-29/ 

Título : Mais de 60 casais oficializam união em casamento coletivo em Maceió
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/07/23/144897/mais-de-60-casais-
oficializam-uniao-em-casamento-coletivo-em-maceio.html 

Título : População pode opinar sobre novas metas da justiça para 2020
Link   : http://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2019/07/23/144903/populacao-pode-opinar-
sobre-novas-metas-da-justica-para-2020.html 
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Título : Justiça determina bloqueio de conta da ONG Pata Voluntária no Instagram
Link   :  https://www.diariopiaui.com/justica-determina-bloqueio-de-conta-da-ong-pata-voluntaria-
no-instagram/ 

ANOREG_______________________________________________________________________

Título : TJ/AL: Corregedoria estabelece últimos ajustes para implantação do Selo Digital
Link   :  https://www.anoreg.org.br/site/2019/07/23/tj-al-corregedoria-estabelece-ultimos-ajustes-
para-implantacao-do-selo-digital/ 

Conexão TV______________________________________________________________________

Título :  Justiça determina bloqueio e desativação de conta do Pata Voluntária no Instagram
Link   : https://www.conexao.tv.br/noticia/813/justica-determina-bloqueio-e-desativacao-de-conta-
do-pata-voluntaria-no-instagram 

Título : Arapiraca terá centro judiciário para a solução de conflitos
Link   : https://www.jaenoticia.com.br/noticia/64372/Arapiraca-tera-centro-judiciario-para-a-
solucao-de-conflitos 

Título : Ação do MP para regularizar abastecimento de água em Rio Largo é acatada pela Justiça
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/07/23/acao-do-mp-para-regularizar-
abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatada-pela-justica/ 

Título :  Justiça acata pedido do MP para regularizar abastecimento de água em Rio Largo
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/pedido-de-tutela-antecipada-pelo-
ministerio-publico-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatado-pela-justica-
autor-dulce-melo-noticias-mpal-23-de-julho-de-2019/ 

Título :  62 casais oficializam a união em casamento coletivo no Trapiche
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/62-casais-oficializam-uniao-em-
casamento-coletivo-no-trapiche-cerimonia-ocorreu-no-ultimo-sabado-20-e-foi-conduzida-pelo-juiz-
andre-geda-proximo-casamento-ocorrera-no-jacintinho-na-sexta-feira/ 

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/62-casais-oficializam-uniao-em-casamento-coletivo-no-trapiche-cerimonia-ocorreu-no-ultimo-sabado-20-e-foi-conduzida-pelo-juiz-andre-geda-proximo-casamento-ocorrera-no-jacintinho-na-sexta-feira/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/62-casais-oficializam-uniao-em-casamento-coletivo-no-trapiche-cerimonia-ocorreu-no-ultimo-sabado-20-e-foi-conduzida-pelo-juiz-andre-geda-proximo-casamento-ocorrera-no-jacintinho-na-sexta-feira/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/62-casais-oficializam-uniao-em-casamento-coletivo-no-trapiche-cerimonia-ocorreu-no-ultimo-sabado-20-e-foi-conduzida-pelo-juiz-andre-geda-proximo-casamento-ocorrera-no-jacintinho-na-sexta-feira/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/pedido-de-tutela-antecipada-pelo-ministerio-publico-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatado-pela-justica-autor-dulce-melo-noticias-mpal-23-de-julho-de-2019/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/pedido-de-tutela-antecipada-pelo-ministerio-publico-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatado-pela-justica-autor-dulce-melo-noticias-mpal-23-de-julho-de-2019/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/pedido-de-tutela-antecipada-pelo-ministerio-publico-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatado-pela-justica-autor-dulce-melo-noticias-mpal-23-de-julho-de-2019/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/07/23/acao-do-mp-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatada-pela-justica/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/07/23/acao-do-mp-para-regularizar-abastecimento-de-agua-em-rio-largo-e-acatada-pela-justica/
https://www.jaenoticia.com.br/noticia/64372/Arapiraca-tera-centro-judiciario-para-a-solucao-de-conflitos
https://www.jaenoticia.com.br/noticia/64372/Arapiraca-tera-centro-judiciario-para-a-solucao-de-conflitos
https://www.conexao.tv.br/noticia/813/justica-determina-bloqueio-e-desativacao-de-conta-do-pata-voluntaria-no-instagram
https://www.conexao.tv.br/noticia/813/justica-determina-bloqueio-e-desativacao-de-conta-do-pata-voluntaria-no-instagram
https://www.anoreg.org.br/site/2019/07/23/tj-al-corregedoria-estabelece-ultimos-ajustes-para-implantacao-do-selo-digital/
https://www.anoreg.org.br/site/2019/07/23/tj-al-corregedoria-estabelece-ultimos-ajustes-para-implantacao-do-selo-digital/
https://www.diariopiaui.com/justica-determina-bloqueio-de-conta-da-ong-pata-voluntaria-no-instagram/
https://www.diariopiaui.com/justica-determina-bloqueio-de-conta-da-ong-pata-voluntaria-no-instagram/

