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Título  : Efetivação do Sistema Único de Segurança em Alagoas é tema de Seminário
Link   :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/27699-efetivacao-do-sistema-unico-de-
seguranca-em-alagoas-e-tema-de-seminario

Título  : Alagoas investe em segurança nos presídios com aquisição de novos equipamentos
Link   :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/27693-alagoas-investe-em-seguranca-
nos-presidios-com-aquisicao-de-novos-equipamentos

R7_____________________________________________________________________________

Título  :  Operação cumpre mandados contra suspeitos de estupro no interior de AL
Link   :   https://noticias.r7.com/tnh1/operacao-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-estupro-no-
interior-de-al-07112018

Título  : Ministro do STJ e ex-diretor da PF que comandou Lava Jato participam de seminário em 
Maceió
Link   :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ministro-do-stj-e-ex-diretor-da-pf-que-comandou-
lava-jato-participam-de-seminario-em-maceio/

Título  :  operação prende suspeitos de estupro de crianças e adolescentes no Agreste
Link   :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/video-operacao-prende-suspeitos-de-estupro-de-
criancas-e-adolescentes-no-agreste/

Título  : Operação contra pedofilia: menina de 11 anos engravidou durante abuso
Título  : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-contra-pedofilia-menina-de-11-anos-
engravidou-durante-abuso/

Título  : Lista para ocupar cargo de procurador-geral de Justiça de AL tem apenas um nome
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/lista-para-ocupar-cargo-de-procurador-
geral-de-justica-de-al-tem-apenas-um-nome_64187.php

Título  : A cada 2 dias, um menor sofre abuso em AL
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=332175

Título  : Presos em operação contra pedofilia em AL viviam relação "conjugal" com crianças
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/presos-em-operacao-contra-pedofilia-
em-al-viviam-relacao-conjugal-com-criancas_64182.php
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Título  : Judiciário implanta cadastro biométrico nas audiências de custódia da capital
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/judiciario-implanta-cadastro-
biometrico-nas-audiencias-de-custodia-da-capital_64181.php

Título  : Operação cumpre mandados contra suspeitos de homicídios na Barra de São Miguel
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/operacao-cumpri-mandados-e-mira-
em-suspeitos-de-homicidios-na-barra-de-miguel-_64175.php

Título  : Acusados de matar policial militar são condenados em Penedo
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/acusados-de-matar-policial-militar-
sao-condenados-em-penedo_64221.php

Título  : Operação integrada caça suspeitos de estupro de vulneráveis no Agreste
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/64171/Opera%C3%A7ao-integrada-no-Agreste-
cumpre-20-mandados-contra-acusados-de-estupros

Título  : Efetivação do Sistema Único de Segurança Pública em Alagoas é tema de Seminário
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/07/efetivacao-do-sistema-unico-de-
seguranca-publica-em-alagoas-e-tema-de-seminario/

Título  : Alfredo Gaspar é candidato único na eleição para procurador-geral de Justiça
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/11/07/alfredo-gaspar-e-candidato-unico-na-
eleicao-para-procurador-geral-de-justica/

Título  : Polícia cumpre mandados de prisão, busca e apreensão na Barra de São Miguel
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/07/policia-cumpre-mandados-de-prisao-
busca-e-apreensao-na-barra-de-sao-miguel/

Título  : Em Alagoas, 24% das mortes de homens foram por causas violentas
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/07/em-alagoas-24-das-mortes-de-
homens-foram-por-causas-violentas/

Título  : Acusados de assassinar policial militar são condenados em Penedo
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/07/%EF%BB%BFacusados-de-
assassinar-policial-militar-sao-condenados-em-penedo/

Título  : Acusados de pedofilia e estupro de vulnerável são presos no Agreste
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/07/acusados-de-pedofilia-e-estupro-de-
vulneravel-sao-presos-no-agreste/

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  : Treze julgamentos estão pautados pelo TJ/AL para esta quinta (8)
Link   :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/treze-julgamentos-estao-pautados-pelo-tjal-
para-esta-quinta-8
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ITForum________________________________________________________________________

Título  :  Solução anti-DDoS eleva nível de segurança da informação do Tribunal de Justiça de 
Alagoas
Link   : https://www.itforum365.com.br/ti-negocios/solucao-anti-ddos-eleva-nivel-de-seguranca-da-
informacao-do-tribunal-de-justica-de-alagoas/

Título  : Sete suspeitos de estupro de vulnerável são presos em operação em Alagoas
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/07/policia-faz-operacao-contra-suspeitos-
de-estupro-de-vulneravel-em-arapiraca.ghtml

Título  : Homem é condenado a 34 anos de prisão por estuprar e assassinar idosa em AL
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/07/homem-e-condenado-a-34-anos-de-
prisao-por-estuprar-e-assassinar-idosa-em-al.ghtml

Título  : Justiça condena acusados da morte de sargento da reserva da PM em Penedo, Alagoas
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/07/justica-condena-acusados-da-morte-de-
sargento-da-reserva-da-pm-em-penedo-alagoas.ghtml

Título  :  Alfredo Gaspar é candidato único na eleição que escolherá o procurador-geral de justiça 
para o biênio
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1190404/alfredo-gaspar-e-candidato-unico-na-eleicao-
que-escolhera-o-procurador-geral-de-justica-para-o-bienio/

Portal Nacional de Seguros_________________________________________________________

Título  :  Solução anti-DDoS eleva nível de segurança da informação do Tribunal de Justiça de 
Alagoas
Link   : https://www.segs.com.br/info-ti/142927-solucao-anti-ddos-eleva-nivel-de-seguranca-da-
informacao-do-tribunal-de-justica-de-alagoas

Título  : Agenor Leôncio lidera requerimento pedindo extratos dos recursos do FUNDEF em 
Palmeira
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329157/2018/11/07/agenor-leoncio-lidera-
requerimento-pedindo-extratos-dos-recursos-do-fundef-em-palmeira

Título  : Alfredo Gaspar é candidato único na eleição que escolherá o procurador-geral de Justiça
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/25905/Portal_AL1

Notícia Sertão____________________________________________________________________
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Título  : Justiça condena acusados da morte de sargento da reserva da PM em Penedo, Alagoas
Link   :  https://www.noticiasertao.com.br/noticia/2961/justica-condena-acusados-da-morte-de-
sargento-da-r.html

Título  : TJ inaugura o primeiro centro de solução de conflitos no Vergel 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/tj-inaugura-o-primeiro-centro-de-solucao-de-conflitos-
no-vergel/
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