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Título : Operadora Claro retoma atendimentos no 2º Juizado Especial de Maceió
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/operadora-claro-retoma-
atendimentos-no-2o-juizado-especial-de-maceio/ 

Título : Juizado da Mulher de Arapiraca promove ações de conscientização contra violência 
doméstica
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/juizado-da-mulher-de-arapiraca-
promove-acoes-de-conscientizacao-contra-violencia-domestica-mutirao-comecou-nesta-segunda-
19-e-vai-ate-quinta-feira-22-audiencias-palestras-e-servicos-gratuitos-de/ 

Título :  Júri condena acusado de estuprar e matar criança de seis anos a mais de 34 anos
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1242561/juri-condena-acusado-de-estuprar-e-matar-
crianca-de-seis-anos-a-mais-de-34-anos/ 

Título : Comunidade Mangabeiras recebe ações do Agosto Lilás
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1242748/comunidade-mangabeiras-recebe-acoes-do-
agosto-lilas/ 

Título : TJ entrega 150 títulos de propriedade em Joaquim Gomes
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1242704/tj-entrega-150-titulos-de-propriedade-em-
joaquim-gomes/ 

Título :  Réu acusado de estuprar criança de 6 anos em Mata Grande é condenado
Link   : https://boainformacao.com.br/2019/08/reu-acusado-de-estuprar-crianca-de-6-anos-em-
mata-grande-e-condenado/ 

BR104__________________________________________________________________________

Título : Leilão da Usina Guaxuma marcado para esta segunda é suspenso pela Justiça
Link   : https://www.br104.com.br/justica/justica-suspende-leilao-usina/ 

OP9____________________________________________________________________________

Título : Homem é condenado a 34 anos por estuprar e afogar menino de seis anos
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/homem-e-condenado-a-34-anos-por-estuprar-e-afogar-
menino-de-seis-anos/ 
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Título : Homem é condenado por estuprar e matar criança de 6 anos em Inhapi, Alagoas
Link   : http://rotadosertao.com/noticia/142668-homem-e-condenado-por-estuprar-e-matar-crianca-
de-6-anos-em-inhapi-alagoas 

Título :  TJ entrega 150 títulos de propriedade em Joaquim Gomes, nesta sexta (23)
Link   : https://painelnoticias.com.br/geral/157042/tj-entrega-150-titulos-de-propriedade-em-
joaquim-gomes-nesta-sexta-23 

Anoreg__________________________________________________________________________

Título : TJ/AL – Esmal abre inscrições para curso de sucessões e práticas cartorárias em Alagoas
Link   : https://www.anoreg.org.br/site/2019/08/20/tj-al-esmal-abre-inscricoes-para-curso-de-
sucessoes-e-praticas-cartorarias-em-alagoas/ 

Título : Comunidade em Arapiraca recebe ações do Agosto Lilás nesta quarta-feira (21)
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/35103/comunidade-em-arapiraca-recebe-acoes-do-
agosto-lilas-nesta-quarta-feira-21 

Título : Claro retoma atendimentos no 2º Juizado Especial de Maceió
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/35072/claro-retoma-atendimentos-no-2-juizado-especial-
de-maceio 

Título : Juizado da Mulher de Arapiraca promove ações de conscientização contra violência 
doméstica
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/35058/juizado-da-mulher-de-arapiraca-promove-acoes-
de-conscientizacao-contra-violencia-domestica 

Título : SERJAL discute no TJ reconsideração de progressões indeferidas
Link   : http://serjal.com.br/conteudo/1678/serjal-discute-no-tj-reconsideracao-de-progressoes-
indeferidas 

Título : Acusado de estuprar e matar criança é condenado a mais de 34 anos de prisão – Balanço 
Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/acusado-de-estuprar-e-matar-crianca-e-condenado-a-
mais-de-34-anos-de-prisao/ 
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