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Título  : Fatos & Notícias
O Tribunal de Justiça de Alagoas realiza, entre 20 e 24, a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, 
para agilizar processos relacionados à violência doméstica contra a mulher e promover ações de 
conscientização.
Em Maceió, estão pautadas 115 audiências, das quais 95 são de instrução de julgamento em ações 
penais e 20 são de justificação, refentes a medidas protetivas.
O projeto Justiça Itinerante, do TJ-AL promove, neste sábado (18), no Sesi Cambona, um 
casamento coletivo para cerca de 50 casais. O evento foi solicitado pela Ademi e Sinduscon, e é 
reservado para os funcionários das empresas associadas a essas instituições. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=328353

Título  : TJ-AL recebe denúncia contra presidente de Câmara de Vereadores
Link    : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/_59796.php

Título  : Empresas de TV por assinatura não podem cobrar por ponto extra, esclarece juíza - 
Entrevista concedida à TV Tribunal 
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/08/16/%EF%BB%BFempresas-de-tv-por-
assinatura-nao-podem-cobrar-por-ponto-extra-esclarece-juiza/

Título  : Juiz decide que empresa não é responsável por assalto em ônibus
Link     :https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/08/16/juiz-decide-que-empresa-nao-e-
responsavel-por-assalto-em-onibus/

Título  : Feira de Troca de Livros acontece no Jacintinho
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2018/08/16/feira-de-troca-de-livros-
acontece-no-jacintinho/

Título   : Empresas de TV por assinatura não podem cobrar por ponto extra, esclarece juíza
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325093/2018/08/16/empresas-de-tv-por-assinatura-
nao-podem-cobrar-por-ponto-extra-esclarece-juiza

Título   : Após pedido do MP medicamentos apreendidos em operação vão abastecer hospitais 
públicos
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325099/2018/08/16/apos-pedido-do-mp-
medicamentos-apreendidos-em-operacao-vao-abastecer-hospitais-publicos
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Título   : TJ/AL intermediará reajuste salarial entre servidores e Prefeitura de Maceió
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/08/16/118423/tj-al-intermediara-reajuste-
salarial-entre-servidores-e-prefeitura-de-maceio.html

Título   : Placebo: TJ determina que medicamentos apreendidos sejam doados a hospitais públicos
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1174059/judiciario-determina-que-medicamentos-
apreendidos-na-operacao-placebo-sejam-doados-a-hospitais-publicos/

Título   : Justiça recebe denúncia contra presidente da Câmara de Vereadores de Girau do Ponciano
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1174075/%EF%BB%BFjustica-recebe-denuncia-
contra-presidente-da-camara-de-vereadores-de-girau-do-ponciano/

Título   : Medicamentos apreendidos na operação Placebo serão doados para hospitais públicos
Link     : https://boainformacao.com.br/2018/08/medicamentos-apreendidos-na-operacao-placebo-
serao-doados-para-hospitais-publicos/

Título   : TJ-AL recebe denúncia contra presidente de Câmara de Vereadores
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/59796/TJ-AL-recebe-denuncia-contra-
presidente-de-Camara-de-Vereadores

Título   : Justiça destina a hospitais 25 carretas de remédios apreendidos pelo MP de Alagoas
Link     : https://diariodopoder.com.br/justica-destina-a-hospitais-25-carretas-de-remedios-
apreendidos-pelo-mp-de-alagoas/

Título   : Semana da Justiça pela Paz em Casa terá palestras e mutirão de audiências
Link     : http://jornaldealagoas.com.br/justica/21044/2018/08/16/semana-da-justica-pela-paz-em-
casa-tera-palestras-e-mutiro-de-audiencias

Título   : Justiça aceita denúncia e vereador de Girau, AL, vira réu por homicídio
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/08/16/justica-aceita-denuncia-e-vereador-de-
girau-al-vira-reu-por-homicidio.ghtml
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Título   : Medicamentos apreendidos serão doados a hospitais públicos 
Link     : http://www.tnh1.com.br/video/vid/medicamentos-apreendidos-serao-doados-a-hospitais-
publicos-1/

Título   : HGE recebe medicamentos apreendidos na operação Placebo
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/hge-recebe-medicamentos-
apreendidos-na-operacao-placebo/6950728/
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