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Título      :   Jovem é morto a pedradas em cidade da zona da mata 

Link         :     https://www.alagoas24horas.com.br/1358895/jovem-e-morto-a-pedradas-em-cidade-da-zona-da-

mata-2/ 
 

Título      :  Operação cumpre mandados contra suspeitos de causar prejuízo de R$ 435 milhões em 
fraudes fiscais – Chamada Home 

 
Link          : https://www.alagoas24horas.com.br/ 

Título      :  Operação cumpre mandados contra suspeitos de causar prejuízo de R$ 435 milhões em 
fraudes fiscais 

Link           :    https://www.alagoas24horas.com.br/1358814/operacao-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-

causar-prejuizo-de-r-435-milhoes-em-fraudes-fiscais/ 

 

 

 

Título       :   Site do Centro de Cultura e Memória do TJAL permite visita virtual com imagens em 360º 

Link           :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/05/12/site-do-centro-de-cultura-e-memoria-do-tjal-

permite-visita-virtual-com-imagens-em-360 

Título       :   Operação: fraudes fiscais praticadas em Alagoas e São Paulo podem chegar a quase meio 

bilhão  

Link           :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/05/12/operacao-fraudes-fiscais-praticadas-em-

alagoas-e-sao-paulo-podem-chegar-a-quase-meio-milhao 

Título       :   Alvos de operação, criminosos conseguiram ramificar tráfico de drogas em bairros de 

Maceió 

Link           :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/05/12/alvos-de-operacao-criminosos-conseguiram-

ramificar-trafico-de-drogas-em-bairros-de-maceio 
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Título       :   Operação cumpre mandados contra suspeitos de sonegar impostos em mais de R$ 435 
milhões em Alagoas e São Paulo 

Link           :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/05/12/operacao-cumpre-mandados-contra-suspeitos-

de-sonegar-impostos-em-mais-de-r-435-milhoes-em-alagoas-e-sp.ghtml 

 

Título       :  Site, vídeo e palestra marcam Dia da Memória do Poder Judiciário em Alagoas 

Link           :      https://portaldopoder.com.br/juridico/site-video-e-palestra-marcam-dia-da-memoria-do-poder-

judiciario-em-alagoas/ 

 

 

Título       :  Operação cumpre mandados para combater fraudes fiscais que podem chegar à R$ 435 
milhões 

Link           :      https://jornaldealagoas.com.br/policia/44414/2021/05/12/operaco-cumpre-mandados-para-

combater-fraudes-fiscais-que-podem-chegar-a-r-435-milhes 

Título       :  SSP e Gaeco desarticulam organização especializada no tráfico de drogas em Maceió 

Link           :      https://jornaldealagoas.com.br/policia/44421/2021/05/12/ssp-e-gaeco-desarticulam-organizaco-

especializada-no-trafico-de-drogas-em-maceio 

 

Título       :  Operação cumpre mandados contra suspeitos de fraudes fiscais de R$ 435 mi em Alagoas 

Link           :      https://folhadealagoas.com.br/2021/05/12/operacao-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-

fraudes-fiscais-de-r-435-mi-em-alagoas/ 

 

 

Título       :  Operação Replay desarticula organização criminosa especializada no tráfico de drogas 

Link           :      https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/05/12/operacao-replay-desarticula-organizacao-

criminosa-especializada-no-trafico-de-drogas/ 

Título       :  Gaesf cumpre mandados contra suspeitos de causar prejuízo de R$ 435 mi em fraudes 
fiscais 

Link           :      https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/05/12/gaesf-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-

causar-prejuizo-de-r-435-mi-em-fraudes-fiscais/ 

 

 

Título       :  Noteiras: operação do Gaesf cumpre mandados contra suspeitos de causar prejuízo 
estimado de R$ 435 milhões em fraudes fiscais em Alagoas e outros estados 
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Link           :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/noteiras-operacao-do-gaesf-cumpre-

mandados-contra-suspeitos-de-causar-prejuizo-estimado-de-r-435-milhoes-em-fraudes-fiscais-em-alagoas-e-

outros-estados-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal/ 

Título       :  Redes de proteção à mulher devem participar de encontro para discutir ações conjuntas 
em AL 

Link           :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/redes-de-protecao-mulher-devem-participar-

de-encontro-para-discutir-acoes-conjuntas-coordenacao-da-casa-da-mulher-alagoana-deputada-jo-pereira-

representantes-do-estado-e-do-municipio-de-maceio-deb/ 

Título       :  Presidente do TJAL recebe visita do secretário de Segurança Pública 

Link           :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/presidente-do-tjal-recebe-visita-do-

secretario-de-seguranca-publica/ 

Título       :  ‘TJ está empenhado em dar celeridade aos processos de saúde’, afirma Klever Loureiro 

Link           :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/05/tj-esta-empenhado-em-dar-celeridade-aos-

processos-de-saude-afirma-klever-loureiro/ 

 

 

Título       :  Suspeito de chefiar esquema de fraudes fiscais é preso em Serraria 

Link           :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/suspeito-de-chefiar-esquema-de-fraudes-fiscais-e-preso-em-

serraria/ 

Título       :  Replay: oito são presos em operação de repressão ao tráfico de drogas em Maceió 

Link           :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/replay-oito-sao-presos-em-operacao-de-repressao-ao-trafico-

de-drogas-em-maceio/ 

 
 

Título       :  Operação do MP cumpre 77 mandados em Alagoas e São Paulo 

 
Link           :      https://globoplay.globo.com/v/9508665/ 

 

Título       :  Casos de feminicídio diminuem 42% em AL 
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Link           :      https://globoplay.globo.com/v/9508941/ 

 

 

Título      :  MP de Alagoas deflagra esquema que pode ter causado prejuízo fiscal de R$ 435 mi 

Link           :      https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/05/12/mp-de-alagoas-deflagra-esquema-que-pode-

ter-causado-prejuizo-fiscal-de-r-435-mi 

 

 
 

Título         :    RAVVs promove webinário educativo sobre violência sexual nesta segunda 17/05 

Link           :      https://diarioarapiraca.com.br/noticia/alagoas/ravvs-promove-webinario-educativo-sobre-violencia-

sexual-nesta-segunda--17-/5/73696 

 

Título       :    Presidente do TJAL diz Judiciário 'está empenhado em dar celeridade aos processos de 
saúde' 

Link           :      https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/presidente-do-tjal-diz-judiciario-esta-empenhado-em-

dar-celeridade-aos-processos-de-saude 

 

Título       :  “Preservar a memória é promover cidadania”, afirma juiz Carlos Böttcher – Chamada Home 

 
Link           :      https://www.almagis.com.br/ 

Título       :  “Preservar a memória é promover cidadania”, afirma juiz Carlos Böttcher 
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Link           :      https://www.almagis.com.br/2021/05/12/preservar-memoria-e-promover-cidadania-afirma-juiz-

carlos-bottcher/ 

 
 

Título         :    Com participação do projeto “Tem Saída”, da OAB-AL, Casa da Mulher Alagoana dá início 

ao funcionamento no Centro de Maceió – Chamada Home 

 
Link           :      https://www.oab-al.org.br/#/oab 

 

Título         :    Com participação do projeto “Tem Saída”, da OAB-AL, Casa da Mulher Alagoana dá início 

ao funcionamento no Centro de Maceió 

Link           :      https://www.oab-al.org.br/#/oab/categoria/noticias-oab/artigo/13571/com-participacao-do-projeto-

tem-saida-da-oab-al-casa-da-mulher-alagoana-da-inicio-ao-funcionamento-no-centro-de-maceio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almagis.com.br/2021/05/12/preservar-memoria-e-promover-cidadania-afirma-juiz-carlos-bottcher/
https://www.almagis.com.br/2021/05/12/preservar-memoria-e-promover-cidadania-afirma-juiz-carlos-bottcher/
https://www.oab-al.org.br/#/oab
https://www.oab-al.org.br/#/oab/categoria/noticias-oab/artigo/13571/com-participacao-do-projeto-tem-saida-da-oab-al-casa-da-mulher-alagoana-da-inicio-ao-funcionamento-no-centro-de-maceio
https://www.oab-al.org.br/#/oab/categoria/noticias-oab/artigo/13571/com-participacao-do-projeto-tem-saida-da-oab-al-casa-da-mulher-alagoana-da-inicio-ao-funcionamento-no-centro-de-maceio

