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Título  : Juiz aplica Maria da Penha a favor de trans: "defesa de todos os direitos"
Link     : https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/01/23/juiz-aplica-maria-da-penha-
a-favor-de-trans-defesa-de-todos-os-direitos.htm 

Título  : Ressocialização de Alagoas é referência para projeto-piloto em Pernambuco
Link     : https://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/23/01/2020/ressocializacao-de-alagoas-e-
referencia-para-projetopiloto-em-pernambuco/149432 

Título  : Baixinho Boiadeiro deixa sistema prisional e será monitorado por tornozeleira eletrônica
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/352944/2020/01/23/baixinho-boiadeiro-deixa-
sistema-prisional-e-sera-monitorado-por-tornozeleira-eletronica 

Título  :  Justiça aplica Maria da Penha em favor de transexual agredida por mulheres em Alagoas
Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/352937/2020/01/23/justica-aplica-maria-da-penha-
em-favor-de-transexual-agredida-por-mulheres-em-al 

Título  :  TJ-AL anuncia data da reaplicação da prova do concurso dos cartórios
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/01/23/tj-al-anuncia-data-da-reaplicacao-da-
prova-do-concurso-dos-cartorios.ghtml 

Título  :  'Baixinho Boiadeiro' deixa presídio em AL e passa a ser monitorado por tornozeleira 
eletrônica
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/01/23/baixinho-boiadeiro-deixa-presidio-em-
al-e-passa-a-ser-monitorado-por-tornozeleira-eletronica.ghtml 

Título  : Juiz aplica Lei Maria da Penha contra mãe e filha por agredir mulher transexual
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/95445/Juiz-aplica-Lei-Maria-da-Penha-contra-
mae-e-filha-por-agredir-transexual 

Título  : Monitorado por tornozeleira, Baixinho Boiadeiro deixa o presídio Cyridião Durval
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Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/95428/Monitorado-por-tornozeleira,-Baixinho-
Boiadeiro-deixa-o-presidio-Cyridiao-Durval 

Título  :  Concurso dos cartórios: novas provas serão aplicadas dia 22 de março
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/01/23/160147/concurso-dos-cartorios-
novas-provas-serao-aplicadas-dia-22-de-marco.html 

Título  :  Após habeas corpus, Baixinho Boiadeiro deixa presídio Cyridião Durval
Link     :  https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/01/23/160146/apos-habeas-corpus-
baixinho-boiadeiro-deixa-presidio-cyridiao-durval.html 

Título  :  Homem que não tinha condições de pagar fiança de R$ 10 mil consegue Habeas Corpus
Link     :  https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/01/23/160097/homem-que-nao-tinha-
condicoes-de-pagar-fianca-de-r-10-mil-consegue-habeas-corpus.html 

Título  : Taxa de confiança no TJAL avança 20 pontos percentuais e chega a 74%
Link     : https://painelnoticias.com.br/geral/164268/taxa-de-confianca-no-tjal-avanca-20-pontos-
percentuais-e-chega-a-74 

Título  : Juiz aplica Lei Maria da Penha contra mãe e filha por agredir mulher transexual
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/01/juiz-aplica-lei-maria-da-penha-contra-
mae-e-filha-por-agredir-mulher-transexual_95445.php 

Título  : Baixinho Boiadeiro sai da prisão, mas usará tornozeleira eletrônica
Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/baixinho-boiadeiro-sai-da-prisao-mas-usara-
tornozeleira-eletronica/ 

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Baixinho Boiadeiro sai do presídio nesta quinta e vai responder à justiça em liberdade 
Link     : https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/baixinho-boiadeiro-sai-do-presidio-nesta-
quinta-e-vai-responder-a-justica-em-liberdade-/11/62433 

Título  : Justiça aplica Lei Maria da Penha em favor de transexual agredida em Arapiraca
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/01/23/justica-aplica-lei-maria-da-penha-em-
favor-de-transexual-agredida-em-arapiraca/ 
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Título  : Concurso dos cartórios: prova objetiva será reaplicada no dia 22 de março
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/01/23/%ef%bb%bfconcurso-dos-cartorios-
prova-objetiva-sera-reaplicada-no-dia-22-de-marco/ 
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