
07/05/2020 

 

 

Título  :  Alagoano, Ministro Humberto Martins é eleito o novo Presidente do STJ 

Link     :  

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/75563/alagoano_ministro_humberto_martins_e_eleito_o_novo_preside

nte_do_stj 

 

 

 Título  :  Humberto no comando do STJ é coroamento de trajetória vitoriosa, avalia presidente Tutmés 
Link      :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/07/05/2020/65279humberto-no-comando-do-stj-e-

coroamento-de-trajetoria-vitoriosa-avalia-presidente-tutmes/152858 

 

 
 

Título  :  Em quatro meses TJ/AL já afastou de seus agressores 233 mulheres em Alagoas 

Link      : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359185/2020/05/07/em-quatro-meses-tjal-ja-afastou-de-seus-

agressores-233-mulheres-em-alagoas 
 

 
 

Título  :  Justiça de Alagoas emite quase duas medidas protetivas por dia a mulheres em 2020 

Link      : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/07/justica-de-alagoas-emite-quase-duas-medidas-

protetivas-por-dia-a-mulheres-em-2020.ghtml 

 

 

Título  :  Camas motorizadas doadas pelo TJ-AL chegam ao Hospital Metropolitano 
Link      :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/camas-motorizadas-doadas-pelo-tj-al-chegam-ao-hospital-

metropolitano/ 

Título  :  Falta d'agua em Rio Largo: MP cobra abastecimento e Casal isenta cobrança de taxa mínima 
Link      :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/falta-dagua-em-rio-largo-mp-cobra-abastecimento-e-casal-isenta-

cobranca-de-taxa-minima/ 

 

 
 
Título  :  Camas motorizadas doadas pelo TJAL chegam ao Hospital Metropolitano, em Maceió 
Link      :  https://www.alagoas24horas.com.br/1287305/camas-motorizadas-doadas-pelo-tjal-chegam-ao-

hospital-metropolitano-em-maceio/ 
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Título  :  2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo cobra abastecimento d'água 

Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/2-promotoria-de-justica-de-rio-largo-cobra-
abastecimento-dagua_104855.php 

Título  :  Em quatro meses, TJ já afastou 233 mulheres de seus agressores em Alagoas 
Link      :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/em-quatro-meses-tjal-ja-afastou-de-seus-

agressores-233-mulheres-em-alagoas_104853.php 

 

 

Título  :  Presidente e conselheiros do TCE/AL parabenizam Humberto Martins por eleição no STJ 
Link      :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/presidente-e-conselheiros-do-tceal-parabenizam-

ministro-alagoano-humberto-martins-eleito-novo-presidente-do-stj/ 

Título  :  Camas motorizadas doadas pelo TJAL chegam ao Hospital Metropolitano, em Maceió 
Link      :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/camas-motorizadas-doadas-pelo-tjal-chegam-ao-

hospital-metropolitano-em-maceio-tribunal-adquiriu-ao-todo-27-camas-motorizadas-e-120-manuais-que-

auxiliarao-no-tratamento-de-pacientes-com-covid-19/ 

Título  :  Em quatro meses, TJAL já afastou de seus agressores 233 mulheres em Alagoas 
Link      :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/em-quatro-meses-tjal-ja-afastou-de-seus-

agressores-233-mulheres-em-alagoas-media-de-concessao-de-medidas-protetivas-e-de-186-por-dia-no-

territorio-estadual-segundo-dados-da-divisao-de-estatistica-d/ 

Título  :  TJAL reduz em 87,21% distribuição de 33 produtos de limpeza usados em 61 comarcas 
Link      :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/%ef%bb%bftjal-reduz-em-8721-distribuicao-de-

33-produtos-de-limpeza-usados-em-61-comarcas/ 

 

Alagoasalerta_____________________________________________________________________________ 

Título  :  Levantamento feito pelo TJAL aponta que Justiça emite quase duas medidas protetivas por dia a 
mulheres em 2020 
Link      :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/levantamento-feito-pelo-tjal-aponta-que-justica-emite-

quase-duas-medidas-protetivas-por-dia-a-mulheres-em-2020 

 

 

Título  :  Em quatro meses, TJ já afastou 233 mulheres de seus agressores em Alagoas 
Link      :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/104853/TJ-ja-afastou-de-seus-agressores-233-mulheres-em-

Alagoas 

 

 

Título  :  Justiça suspende aulas em colégio particular que se negava a dar férias coletivas 
Link      :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/07/justica-suspende-aulas-em-colegio-particular-que-

se-negava-a-dar-ferias-coletivas/ 
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Título  :  Violência Doméstica: Justiça concede 233 medidas protetivas – Cidade Alerta 
Link      :  

https://www.youtube.com/watch?v=WDxUM3YDth4&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=

25 

 

 
 

Título  :  Covid-19 TJ/AL destina mais de 1R$ 1,1 milhão para compra de equipamentos de saúde 

Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/04/07/covid-19-tjal-destina-mais-de-r-11-milhao-para-compra-

de-equipamentos-de-saude/ 

 

 

Título  :  Sem parentes aptos, corpo de mulher é liberado para sepultamento a pedido de abrigo de idosos 
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/07/169368/sem-parentes-aptos-corpo-de-mulher-e-

liberado-para-sepultamento-a-pedido-de-abrigo-de-idosos.html 

Título  :  Em 4 meses, Justiça já afastou de seus agressores 233 mulheres em Alagoas 
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/07/169339/em-4-meses-justica-ja-afastou-de-seus-

agressores-233-mulheres-em-alagoas.html 

 

 

Título  :  Cidadão pode responder criminalmente em caso de Covid-19 positivo e não cumprir isolamento – 
AL/TV 1ª Edição 
Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8537628/programa/ 

 

 
 

Título  :  Teletrabalho no TJ/AL gera queda de 91% no consumo de 33 materiais de expediente 

Link     :  https://minutopalmeiradosindios.cadaminuto.com.br/noticia/7691/2020/05/07/teletrabalho-no-tjal-gera-

queda-de-91-no-consumo-de-33-materiais-de-expediente 
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