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Justiça em Foco__________________________________________________________________

Título  : TJAL digitaliza acervo da Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas
Link     :  https://www.justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?
id=137229&nome=tjal_digitaliza_acervo_da_diretoria_adjunta_de_gestao_de_pessoas 

Título  : Operação cumpre 39 mandados em combate ao táfico de drogas e roubos
Link     : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/01/53325-operacao-cumpre-39-mandados-
em-combate-ao-trafico-de-drogas-e-roubos 

Título  : Justiça extingue processo contra ex-vereador por falta de provas
Link     : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/01/53328-justica-extingue-processo-contra-
ex-vereador-por-falta-de-provas 

Título  : Membros de organização criminosa com ramificação em Pernambuco são procurados em 
operação
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/353290/2020/01/30/membros-de-organizacao-
criminosa-com-ramificacao-em-pernambuco-sao-procurados-em-operacao 

Título  : Acusado de matar ex-mulher a socos e facadas vaia a juri popular
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/353324/2020/01/30/acusado-de-matar-ex-mulher-
a-socos-e-facadas-vai-a-juri-popular 

Título  : Operação Ninho de Cobras cumpre 39 mandados e combate tráfico e roubos
Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/01/30/operacao-ninho-de-cobras-cumpre-39-
mandados-e-combate-trafico-e-roubos-na-parte-alta/ 

Título  : 'Ninho de Cobras': suspeitos de integrar facção que atua no Nordeste são presos
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ninho-de-cobras-suspeitos-de-integrar-faccao-que-
atua-no-nordeste-sao-presos/ 

Título  : TJAL conclui migração para sistema de execução penal nacional
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Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-conclui-migracao-para-sistema-de-execucao-
penal-nacional/ 

Título  : Acusado de matar a própria esposa com golpes de faca em Igreja Nova deve ir a júri 
popular
Link     : http://aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/30/01/2020/acusado-de-matar-a-
propria-esposa-com-golpes-de-faca-em-igreja-nova-deve-ir-a-juri-popular/149731 

Título  :  TJ-AL determina que Município de Maceió implante piso salarial para agentes de 
endemias
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/01/30/tj-al-determina-que-municipio-de-
maceio-implemente-piso-salarial-nacional-para-agentes-de-endemias.ghtml 

Expresso RJ_____________________________________________________________________

Título  :  TJ-AL determina que Município de Maceió implante piso salarial para agentes de 
endemias
Link     : https://expressorj.com.br/noticia/5773/tj-al-determina-que-municipio-de-maceio-implante-
p.html 

Título  :  Comarca no interior de AL fará leilão de bens avaliados em mais de R$ 12 milhões
Link     :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/comarca-no-interior-de-al-fara-leilao-de-bens-
avaliados-em-mais-de-r-12-milhoes/ 

Título  :  Em parceria com o TJ, Segurança realiza mais de oito mil audiências telepresenciais
Link     :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/32122-em-parceria-com-o-tj-seguranca-
realiza-mais-de-oito-mil-audiencias-telepresenciais 

Título  : Romeiro de Jacaré dos Homens, viajam para Juazeiro após liminar em desfavor de ação 
judicial movida por empresa de transporte
Link     :  https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/15058/2020/01/30/romeiros-de-jacare-dos-
homens-viajam-para-juazeiro-apos-liminar-em-desfavor-de-acao-judicial-movida-por-empresa-de-
transportes 
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Título  : Homem que matou esposa a facadas na frente da filha vai a júri popular
Link     : https://www.alagoas24horas.com.br/1269895/homem-que-matou-esposa-a-facadas-na-
frente-da-filha-vai-a-juri-popular/ 

Título  : Acusado de feminicídio em Igreja Nova deve ir a júri popular
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/01/acusado-de-feminicidio-em-igreja-
nova-deve-ir-juri-popular-segundo-denuncia-vitima-foi-agredida-com-socos-e-pontapes-e-atacada-
com-uma-faca-pelo-ex-companheiro-defesa-ainda-pode-recorrer-data/ 

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/01/acusado-de-feminicidio-em-igreja-nova-deve-ir-juri-popular-segundo-denuncia-vitima-foi-agredida-com-socos-e-pontapes-e-atacada-com-uma-faca-pelo-ex-companheiro-defesa-ainda-pode-recorrer-data/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/01/acusado-de-feminicidio-em-igreja-nova-deve-ir-juri-popular-segundo-denuncia-vitima-foi-agredida-com-socos-e-pontapes-e-atacada-com-uma-faca-pelo-ex-companheiro-defesa-ainda-pode-recorrer-data/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/01/acusado-de-feminicidio-em-igreja-nova-deve-ir-juri-popular-segundo-denuncia-vitima-foi-agredida-com-socos-e-pontapes-e-atacada-com-uma-faca-pelo-ex-companheiro-defesa-ainda-pode-recorrer-data/
https://www.alagoas24horas.com.br/1269895/homem-que-matou-esposa-a-facadas-na-frente-da-filha-vai-a-juri-popular/
https://www.alagoas24horas.com.br/1269895/homem-que-matou-esposa-a-facadas-na-frente-da-filha-vai-a-juri-popular/

