
Clipping Mídia Digital
19/11/2021

________________________________________________________________
Título: Vara de Execuções Penais realiza mutirão com 1.500 audiências admonitórias
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/18/11/2021/vara-de-execucoes-  
penais-realiza-mutirao-com-1500-audiencias-admonitorias/172499

________________________________________________________________
Título: CANTOR DE FORRÓ É CONDENADO A 24 ANOS POR MORTE DE ADOLESCENTE
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/338525/cantor-de-forro-e-condenado-a-  
24-anos-por-morte-de-adolescente

Título: ORLANDO ROCHA DEVE SER PRÓXIMO DESEMBARGADOR
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/338517/orlando-rocha-deve-ser-proximo-  
desembargador

________________________________________________________________
Título: TJAL promove casamento coletivo em Rio Largo nesta sexta (19)
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/interior/tjal-promove-casamento-coletivo-em-  
rio-largo-nesta-sexta-19/

Título: Caso Danilo: padrasto pode pegar até 66 anos de prisão, afirma promotor de Justiça
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/caso-danilo-padrasto-pode-pegar-ate-66-  
anos-de-prisao-afirma-promotor-de-justica/
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________________________________________________________________
Título: TJAL promove casamento coletivo em Rio Largo nesta sexta (19)
Link  :   https://tribunadosertao.com.br/2021/11/tjal-promove-casamento-coletivo-em-rio-  
largo-nesta-sexta-19/

________________________________________________________________
Título: Vara de Execuções Penais realiza mutirão com 1.500 audiências admonitórias
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/vara-de-execucoes-penais-  
realiza-mutirao-com-1-500-audiencias-admonitorias/

Título: TJAL promove mais uma Feira Agroecológica na próxima quarta-feira (24)
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/tjal-promove-mais-uma-feira-  
agroecologica-na-proxima-quarta-feira-24/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tjal-promove-mais-uma-feira-
agroecologica-na-proxima-quarta-feira-24

Título: Com apoio da Casa da Mulher, vítimas de violência doméstica terão capacitação no 
Senai
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1398932/com-apoio-da-casa-da-mulher-  
vitimas-de-violencia-domestica-terao-capacitacao-no-senai/

________________________________________________________________
Título: Caso Danilo: Padrasto é pronunciado e vai a Júri Popular pelo assassinato de 
enteado
Link  :   https://boainformacao.com.br/2021/11/caso-danilo-padrasto-e-pronunciado-e-vai-a-  
juri-popular-pelo-assassinato-de-enteado/

________________________________________________________________
Título: Caso Danilo: promotor diz que padrasto da criança poderá ser condenado até 66 
anos de prisão
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/19/caso-danilo-promotor-diz-que-  
padrasto-da-crianca-podera-ser-condenado-ate-66-anos-de-prisao
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Título: TJAL promove casamento coletivo em Rio Largo nesta sexta (19)
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/19/tjal-promove-casamento-  
coletivo-em-rio-largo-nesta-sexta-19

________________________________________________________________
Título: Promotor diz que padrasto do menino Danilo pode pegar até 66 anos de prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/promotor-diz-que-padrasto-do-menino-danilo-  
pode-pegar-ate-66-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Caso Danilo: promotor diz que padrasto da criança poderá ser condenado até 66 
anos de prisão
Link  :   https://alagoasinform.com.br/2021/11/19/caso-danilo-promotor-diz-que-padrasto-  
da-crianca-podera-ser-condenado-ate-66-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Caso Danilo: promotor diz que padrasto da criança poderá ser condenado até 66 
anos de prisão
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/19/91303-caso-danilo-padrasto-  
que-matou-enteado-pode-pegar-ate-66-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: Semana da Justiça pela Paz em Casa tem quase 200 audiências pautadas em Maceió
e Arapiraca
Link  :   https://www.jornaldealagoas.com.br/geral/2021/11/19/16842-semana-da-justica-  
pela-paz-em-casa-tem-quase-200-audiencias-pautadas-em-maceio-e-arapiraca
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