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FLAGRANTE 

Cinco reeducandos monitorados por tornozeleira eletrônica foram detidos, nesta quarta-feira (10), durante uma operação 

desencadeada pela Polícia Penal de Alagoas. Os presos, que respondem por vários crimes, foram flagrados descumprindo 

medidas cautelares diversas da prisão e foram recolhidos ao complexo penitenciário da capital. As prisões ocorreram no 

Conjunto Village Campestre e o complexo residencial Benedito Bentes, na parte alta da cidade e são fruto da Operação 

Raio Zero, desencadeada pela Seris. 

Link         :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/301357/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn11022021 

 

Título     :    Operação busca integrantes de organização criminosa que atua na cidade de Satuba  

Link         :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/02/11/operacao-busca-integrantes-de-organizacao-

criminosa-que-atua-na-cidade-de-satuba 

Título     :    Taxistas fazem protesto no Centro de Maceió; vias foram liberadas no final da tarde 
Link         :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/02/11/taxistas-interditam-ruas-do-centro-policia-esta-no-

local 

 

 
 

Título     :    Presidente do TJ-Al Klever Loureiro defende ampliar uso da Inteligência Artificial– Jornal 

Online 

 

 
Link         :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11022021a 

 

Título     :    Poder Judiciário em regime de plantão durante o carnaval– Jornal Online 

 
Link         :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11022021a 
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Título     :    Desembargador Otávio Praxedes continua gestor das metas da Estratégia Nacional de Justiça 

e Segurança Pública – Jornal Online 

 
Link         :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11022021a 

 

Título     :    Repasse dos cartórios auxilia modernização– Jornal Online 

 
Link         :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11022021a 

 

Título     :    Inteligência artificial contribui com agilidade nos processos – Jornal Online 

 
Link         :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11022021a 

 

 

Título     :    SSP deflagra operação contra suspeitos de tráfico de drogas; seis são presos 

Link         :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ssp-deflagra-operacao-contra-suspeitos-de-trafico-de-drogas-

seis-sao-presos/ 

Título     :    Procon: desconto de 30% nas escolas são referentes às mensalidades em atraso de 2020 

Link         :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/procon-desconto-de-30-nas-escolas-sao-referentes-as-

mensalidades-em-atraso-de-2020/ 
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Título     :    Procon diz que escolas particulares de Maceió não são obrigadas a dar desconto nas 

mensalidades de 2021 

Link         :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/02/11/procon-diz-que-escolas-particulares-de-maceio-

nao-sao-obrigadas-a-dar-desconto-nas-mensalidades-de-2021.ghtml 

 

Título     :    Procon esclarece dúvidas sobre desconto nas mensalidades de escolas particulares AL-TV 2ª 

Edição 

 
Link         :      https://globoplay.globo.com/v/9261621/ 

 

 

Título     :    Juízes aposentados realizam casamentos virtuais e presenciais em Alagoas 
Link         :      https://painelnoticias.com.br/geral/185011/juizes-aposentados-realizam-casamentos-virtuais-e-

presenciais-em-alagoas 

Título     :    Presidente do TJAL reafirma importância da PM na defesa da sociedade 

Link         :      https://painelnoticias.com.br/geral/185009/presidente-do-tjal-reafirma-importancia-da-pm-na-defesa-

da-sociedade 

 

Título     :    Desconto de 30% nas escolas são referentes às mensalidades em atraso de 2020, diz Procon 

Link         :      https://www.alagoas24horas.com.br/1342215/desconto-de-30-nas-escolas-sao-referentes-as-

mensalidades-em-atraso-de-2020-diz-procon/ 

 

Título     :    Patrulha Maria da Penha já efetuou 62 prisões em Maceió – Chamada Home 

 
Link         :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/ 

Título     :    Patrulha Maria da Penha já efetuou 62 prisões em Maceió 

Link         :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/02/patrulha-maria-da-penha-ja-efetuou-62-prisoes-

em-maceio/ 
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Título     :    PROCON esclarece polêmica sobre desconto nas mensalidade escolares – Cidade Alerta 

 
Link         :      https://www.tnh1.com.br/videos/vid/procon-esclarece-polemica-sobre-desconto-nas-mensalidade-

escolares/ 

 

Título     :    Iniciativa da SERIS promove inclusão social de ex-detentos em Alagoas – Cidade Alerta 

 
Link         :      https://www.tnh1.com.br/videos/vid/iniciativa-da-seris-promove-inclusao-social-de-ex-detentos-em-

alagoas/ 

 

Título     :    Patrulha Maria da Penha efetua mais de 60 prisões em Maceió 

Link         :      https://odiamais.com.br/patrulha-maria-da-penha-efetua-mais-de-60-prisoes-em-maceio/ 

Título        :    MPE requer e Judiciário determina nomeação de concursados em Coruripe 
Link              :     https://odiamais.com.br/mpe-requer-e-judiciario-determina-nomeacao-de-concursados-em-

coruripe/ 
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