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Título  :   PROMOTOR QUER PF E CNJ NO CASO DE BURLA AO SISTEMA DO TJ/AL 
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/279213/promotor-quer-pf-e-cnj-no-caso-de-burla-ao-sistema-do-tjal 

 

Título  : Fatos  & Notícias -INVESTIGAÇÃO 
As suspeitas de que advogados estariam utilizando senhas de acesso ao sistema da Justiça e prejudicando o curso normal de 

processos pode ser mais grave do que se pensa. Embora o Tribunal de Justiça tenha descoberto o suposto golpe em tempo, 

outras investigações estão em curso pela Polícia Civil e podem revelar mais artimanhas desses indivíduos que estariam 

vendendo facilidades. 
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/279222/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn31072020 

 

 
 

Título  :   Organização criminosa com atuação em Penedo é alvo de operação que cumpre 48 mandados 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/31/organizacao-criminosa-com-atuacao-em-penedo-e-alvo-de-

operacao-que-cumpre-48-mandados 

 

Título  :   Em AL, 329 farmácias auxiliam combate à violência domestica 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/31/em-al-329-farmacias-auxiliam-combate-a-violencia-domestica 

 

Título  :   Justiça suspende parte do decreto municipal que libera funcionamento de bares, restaurantes e 

templos religiosos em Maragogi 
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/31/justica-suspende-parte-do-decreto-municipal-que-libera-

funcionamento-de-bares-restaurantes-e-templos-religiosos-em-maragogi 

 

 

Título  :   Operação cumpre 48 mandados contra integrantes de organização criminosa 

Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/31/operacao-cumpre-48-mandados-contra-integrantes-de-

organizacao-criminosa/ 

 

Título  :   Tutmés Airan concorda com prazos para candidaturas 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed31072020a 

 

Título  :   MP:  Justiça condena 4 postos de combustíveis 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed31072020a 

Título  :   Justiça determina novo fechamento de bares, restaurantes e academias de ginástica 

Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/07/31/justica-determina-novo-fechamento-de-bares-restaurantes-e-

academias-de-ginastica-e/ 

 

Título  :   Operação cumpre 48 mandados contra integrantes de organização criminosa  

Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/operacao-cumpre-48-mandados-contra-integrantes-de-

organizacao-criminosa-_111633.php 
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Título  :   TJAL suspende decreto de Maragogi que avançava município para fase amarela 

Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/tjal-suspende-decreto-de-maragogi-que-avancava-municipio-

para-fase-amarela_111672.php 

 

 

Título  :   Operação cumpre 48 mandados contra integrantes de organização criminosa em Penedo 

Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-cumpre-48-mandados-contra-integrantes-de-organizacao-

criminosa-em-penedo/ 

Título  :   Justiça suspende parte do decreto municipal que liberava bares e restaurantes em Maragogi 

Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-parte-do-decreto-municipal-que-liberava-bares-e-

restaurantes-em-maragogi/ 

Título  :   Campanha Sinal Vermelho: vítimas de violência doméstica podem pedir ajuda em mais de 300 

farmácias em AL 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/campanha-sinal-vermelho-vitimas-de-violencia-domestica-podem-pedir-ajuda-

em-mais-de-300-farmacias-em-al/ 

 

 

Título  :   Operação policial cumpre 48 mandados em Alagoas e Pernambuco – Bom Dia Alagoas 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8740831/programa/ 

Título  :   Advogados investigados por usarem senhas de defensores públicos prestaram depoimento – Bom Dia 

Alagoas 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8740772/programa/ 

 

 

Título  :   329 farmácias em Alagoas auxiliam no combate à violência doméstica 

Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1303447/329-farmacias-em-alagoas-auxiliam-no-combate-a-violencia-

domestica/ 

Título  :   Justiça suspende parte do decreto municipal que libera serviços em Maragogi 

Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1303375/justica-suspende-parte-do-decreto-municipal-que-libera-servicos-

em-maragogi/ 

 

 

Título  :   TJAL suspende decreto de Maragogi que avançava município para fase amarela 

Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/111672/TJAL-suspende-decreto-de-Maragogi-que-avan%C3%A7ava-

municipio-para-fase-amarela 

 

 

Título  :   “Quem quiser discutir a previdência estadual deverá recorrer ao STF”, diz presidente do TJ/AL 

Link    :     

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/77570/_quem_quiser_discutir_a_previdencia_estadual_devera_recorrer_ao_stf_d

iz_presidente_do_tj_al 
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Título  :   COVID-19: Sindojus/AL requer EPIs e testagem em massa para categoria 

Link    :     http://sindojus-al.org.br/portal/2020/07/covid-19-sindojus-al-requer-epis-e-testagem-em-massa-para-categoria/ 

 

 

Título  :   Acusado de tentar matar ex-companheira com golpes de facão deve ir a júri 

Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/31/155681-acusado-de-tentar-matar-ex-companheira-com-

golpes-de-facao-deve-ir-a-juri 

 

 

Título  :   Justiça manda prender policial condenado pelo homicídio do universitário Johnny Pino 

Link    :    http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/31/justica-manda-prender-policial-condenado-pelo-

homicidio-do-universitario-johnny-pino 

 

 
 

Título  :   Pleno do TJ decide se acata denúncia contra juiz 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/07/58298-pleno-do-tj-decide-se-acata-denuncia-contra-juiz 
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