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Título  :  Ação conjunta das polícias de AL e MG prende autor de homicídio 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1287373/acao-conjunta-das-policias-de-al-e-mg-prende-autor-de-

homicidio/ 

Título  :  SMTT deve restituir motorista após multa mais alta que a prevista no Código de Trânsito 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1287538/%EF%BB%BFsmtt-deve-restituir-motorista-apos-multa-

mais-alta-que-a-prevista-no-codigo-de-transito/ 

Título  :  8ª Vara Criminal de Arapiraca realiza por vídeo audiências de acordo de não persecução 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1287534/8a-vara-criminal-de-arapiraca-realiza-por-video-

audiencias-de-acordo-de-nao-persecucao/ 

 

BR104___________________________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça libera corpo de idosa morta em União dos Palmares em 2019 para sepultamento 
Link     :   https://www.br104.com.br/uniao-dos-palmares/justica-libera-corpo-de-idosa-morta-em-uniao-dos-

palmares-em-2019-para-sepultamento/ 

 

 
 

Título  :  TJ pune juiz por esquema com medicamentos 

Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/55858-tj-pune-juiz-por-esquema-com-medicamentos 

 

 

Título  :  Canceição Tavares comemora absolvição em um processo judicial; faltam 11 
Link     :   https://arapiraca.7segundos.com.br/blogs/bastidores/169512/canceicao-tavares-comemora-absolvicao-

em-um-processo-judicial-faltam-11.html 

 

Título  :  Justiça nega ação popular que pedia decreto de lockdown em Alagoas 
Link    :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/08/169533/justica-nega-acao-popular-que-pedia-
decreto-de-lockdown-em-alagoas.html 
 

 
 

Título  :  Justiça nega ação popular que pedia decreto de lockdown em Alagoas 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359317/2020/05/08/justica-nega-acao-popular-que-pedia-

decreto-de-lockdown-em-alagoas 

 

 

https://www.alagoas24horas.com.br/1287373/acao-conjunta-das-policias-de-al-e-mg-prende-autor-de-homicidio/
https://www.alagoas24horas.com.br/1287373/acao-conjunta-das-policias-de-al-e-mg-prende-autor-de-homicidio/
https://www.alagoas24horas.com.br/1287538/%EF%BB%BFsmtt-deve-restituir-motorista-apos-multa-mais-alta-que-a-prevista-no-codigo-de-transito/
https://www.alagoas24horas.com.br/1287538/%EF%BB%BFsmtt-deve-restituir-motorista-apos-multa-mais-alta-que-a-prevista-no-codigo-de-transito/
https://www.br104.com.br/uniao-dos-palmares/justica-libera-corpo-de-idosa-morta-em-uniao-dos-palmares-em-2019-para-sepultamento/
https://www.br104.com.br/uniao-dos-palmares/justica-libera-corpo-de-idosa-morta-em-uniao-dos-palmares-em-2019-para-sepultamento/
https://arapiraca.7segundos.com.br/blogs/bastidores/169512/canceicao-tavares-comemora-absolvicao-em-um-processo-judicial-faltam-11.html
https://arapiraca.7segundos.com.br/blogs/bastidores/169512/canceicao-tavares-comemora-absolvicao-em-um-processo-judicial-faltam-11.html
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359317/2020/05/08/justica-nega-acao-popular-que-pedia-decreto-de-lockdown-em-alagoas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359317/2020/05/08/justica-nega-acao-popular-que-pedia-decreto-de-lockdown-em-alagoas


Título  :  Mais de 140 mil selos digitais são emitidos em regime de teletrabalho 
Link     :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/08/05/2020/mais-de-140-mil-selos-digitais-sao-

emitidos-em-regime-de-teletrabalho/152885 

 

Título  :  2ª Câmara Cível julga mais de 200 processos em sessão virtual 
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/08/05/2020/2-camara-civel-julga-mais-de-
200-processos-em-sessao-virtual/152887 
 

 

Título  :  Justiça nega ação popular que pedia decreto de lockdown em Alagoas  
Link     :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-nega-acao-popular-que-pedia-decreto-de-lockdown-em-

alagoas/ 

 

 

Título  :  Juiz nega pedido de ‘lockdown’ em Alagoas – Blog Ricardo Mota 
Link     :   http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/05/08/juiz-nega-pedido-de-lockdown-em-alagoas/ 

Título  :  Operação prende envolvidos em tráfico de drogas no Vale do Reginaldo 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/operacao-prende-envolvidos-em-trafico-de-drogas-no-vale-do-

reginaldo/ 

 

 

Título  :  Justiça nega ação popular que pedia decreto de lockdown em Alagoas 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-nega-acao-popular-que-pedia-decreto-de-

lockdown-em-alagoas_104999.php 

 

 
 

Título  :  Ação popular que pedia bloqueio total contra o coronavírus em Alagoas é negada pela justiça 

Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/08/acao-popular-que-pedia-bloqueio-total-contra-o-

coronavirus-em-alagoas-e-negada-pela-justica.ghtml 

 

 
 

Título  :  TJ afastou 233 mulheres de seus agressores em AL 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed080520 

 

Título  :  Conjuntura – Camas hospitalares doadas pelo TJ/AL 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed080520 

Título  :  Operação Neutra prende envolvidos em tráfico de drogas e homicídios 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/05/08/operacao-neutra-prende-envolvidos-em-trafico-de-

drogas-e-homicidios/ 
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Título  :  TJAL consegue redução de até 15% nos aluguéis de 15 prédios na capital e interior 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tjal-consegue-reducao-de-ate-15-nos-alugueis-de-

15-predios-na-capital-e-no-interior-aditivos-contratuais-com-novos-valores-estao-sendo-firmados-com-duracao-

minima-de-seis-meses-para-presidente-tutmes/ 

 

 

Título  :  Violência Doméstica: Justiça concede 233 medidas protetivas – Cidade Alerta 

Link     :  

https://www.youtube.com/watch?v=LcQkcKatzcc&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=13

&t=0s 

 

Diário de Arapiraca_________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Camas motorizadas doadas pelo TJAL chegam ao Hospital Metropolitano, em Maceió 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/camas-motorizadas-doadas-pelo-tjal-chegam-ao-hospital-

metropolitano-em-maceio/11/64344 

 

Título  :  8ª  Vara Criminal realiza vídeo conferências de casos de crimes em Arapiraca 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/8-vara-criminal-realiza-video-conferencias-de-casos-de-

crimes-em-arapiraca/11/64343 

 

 

Título  :  Justiça de Alagoas nega pedido do MP sobre desconto nas mensalidades escolares – AL/TV 2ª Edição 
Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8541880/programa/ 

Título  :  Instituições recebem doações no valor de 10 milhões de reais – AL/TV 2ª Edição 
Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8541894/programa/ 

 

Blog Adalberto Gomes Notícias______________________________________________________________ 

Título  :  Justiça nega ação popular que pedia decreto de lockdown em Alagoas  
Link     :   http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/05/justica-nega-acao-popular-que-pedia.html 
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