
06/10/2020 

 

Título    :   TJ JULGARÁ PROCESSO SOBRE TÁXIS-LOTAÇÃO 

Link      :    https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/283220/tj-julgara-processo-sobre-taxis-lotacao 

 

 

Título    :    Processo sobre fiscalização dos ‘táxis-lotação’ será julgado ‘o mais rápido possível’, afirma juiz 

Link       :    https://www.alagoas24horas.com.br/1315670/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-

julgado-o-mais-rapido-possivel-afirma-juiz/ 

Título    :    CNJ autoriza tribunais a adotarem juízo 100% digital 

Link       :    https://www.alagoas24horas.com.br/1316006/cnj-autoriza-tribunais-a-adotarem-juizo-100-digital/ 

Título    :    Curso vai preparar postulantes à adoção em Santana do Ipanema 

Link       :     https://www.alagoas24horas.com.br/1315913/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-

do-ipanema/ 

 

Título    :    Tribunal de Justiça terá centro de conciliação na sede da PGE 

Link       :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-tera-centro-de-conciliacao-na-sede-da-pge/ 

 

Título    :    Patrulha Maria da Penha registra 1ª prisão por descumprimento de medida protetiva em Arapiraca 

Link       :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/patrulha-maria-da-penha-registra-1-prisao-por-

descumprimento-de-medida-protetiva-em-arapiraca 

Título    :    CNJ decide que mandado de medida protetiva deve ser cumprido em até 48 horas 

Link       :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/cnj-decide-que-mandado-de-medida-protetiva-

deve-ser-cumprido-em-ate-48-horas 

 

 

Título    :    Curso vai preparar postulantes a adoção em Santana do Ipanema  

Link       :    https://www.alagoasnanet.com.br/v3/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-do-

ipanema/ 

 

Título    :    CNJ dá 48 horas para oficial de Justiça cumprir mandado em casos de violência contra a mulher 

Link       :    https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/06/cnj-da-48-horas-para-oficial-de-justica-cumprir-

mandado-em-casos-de-violencia-contra-a-mulher.ghtml 

https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/283220/tj-julgara-processo-sobre-taxis-lotacao
https://www.alagoas24horas.com.br/1315670/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-julgado-o-mais-rapido-possivel-afirma-juiz/
https://www.alagoas24horas.com.br/1315670/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-julgado-o-mais-rapido-possivel-afirma-juiz/
https://www.alagoas24horas.com.br/1316006/cnj-autoriza-tribunais-a-adotarem-juizo-100-digital/
https://www.alagoas24horas.com.br/1315913/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-do-ipanema/
https://www.alagoas24horas.com.br/1315913/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-do-ipanema/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-tera-centro-de-conciliacao-na-sede-da-pge/
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/patrulha-maria-da-penha-registra-1-prisao-por-descumprimento-de-medida-protetiva-em-arapiraca
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/patrulha-maria-da-penha-registra-1-prisao-por-descumprimento-de-medida-protetiva-em-arapiraca
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/cnj-decide-que-mandado-de-medida-protetiva-deve-ser-cumprido-em-ate-48-horas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/06/cnj-decide-que-mandado-de-medida-protetiva-deve-ser-cumprido-em-ate-48-horas
https://www.alagoasnanet.com.br/v3/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-do-ipanema/
https://www.alagoasnanet.com.br/v3/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-em-santana-do-ipanema/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/06/cnj-da-48-horas-para-oficial-de-justica-cumprir-mandado-em-casos-de-violencia-contra-a-mulher.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/06/cnj-da-48-horas-para-oficial-de-justica-cumprir-mandado-em-casos-de-violencia-contra-a-mulher.ghtml


 

Título    :    Operação prende acusados de tráfico de drogas em Maceió 

Link       :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60181-operacao-prende-acusados-de-trafico-de-

drogas-em-maceio 

 

 

Título    :    Tribunal de Justiça terá centro de conciliação na sede da PGE 

Link       :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/10/06/tribunal-de-justica-tera-centro-de-conciliacao-na-

sede-da-pge/ 

Título    :    Operação Lacus desarticula organização criminosa que praticava tráfico de drogas 

Link       :    https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/10/06/operacao-lacus-desarticula-organizacao-criminosa-

que-praticava-trafico-de-drogas/ 

Título    :    ‘Hércules’, sistema de inteligência artificial do TJ/AL, é finalista em prêmio nacional 
Link       :     https://tribunahoje.com/noticias/tecnologia/2020/10/06/hercules-sistema-de-inteligencia-artificial-do-tj-

al-e-finalista-em-premio-nacional/ 

 

Título    :    Tribunal de Justiça terá centro de conciliação na sede da PGE 
Link       :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/tribunal-de-justica-tera-centro-de-conciliacao-na-

sede-da-pge/ 

Título    :    Curso vai preparar postulantes à adoção em Santana do Ipanema 

Link       :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/adocoes-possiveis-06102020-125315-curso-vai-

preparar-postulantes-adocao-em-santana-do-ipanema-formacao-e-uma-das-etapas-exigidas-para-o-processo-

de-habilitacao-evento-sera-no-dia-20-de-outu/ 

 

Título    :    Operação apreende dezenas de celulares roubados e desarticula bando criminoso 

Link       :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/operacao-apreende-dezenas-de-celulares-

roubados-e-desarticula-bando-criminoso_116596.php 

 

Título    :    Curso vai preparar postulantes à adoção em Santana do Ipanema 

Link       :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/06/10/2020/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-

em-santana-do-ipanema/156571 

Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título    :     Operação apreende dezenas de celulares roubados e desarticula bando criminoso 

Link       :     https://www.portalacta.com/noticia/522/operao-apreende-dezenas-de-celulares-roubados-e-

desarticula-bando-criminoso 
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Título    :     Seis pessoas foram presas suspeitas de integrar organização criminosa – AL/TV 2ª Edição 

Link       :     https://globoplay.globo.com/v/8918345/programa/ 

 

Título    :     Curso vai preparar pretendentes à adoção em Santana do Ipanema 

Link       :     https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/10/06/160827-curso-vai-preparar-pretendentes-a-

adocao-em-santana-do-ipanema 
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