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Título     :    17ª Semana Justiça pela Paz em Casa é mantida em março 

Link         :     https://www.cnj.jus.br/17a-semana-justica-pela-paz-em-casa-e-mantida-em-marco-de-2021/ 

 

Título     :    Capitania dos Portos de Alagoas capacita servidores da Justiça estadual para desinfecção de 

ambientes 
Link         :     https://defesa.com.br/capitania-dos-portos-de-alagoas-capacita-servidores-da-justica-estadual-para-

desinfeccao-de-ambientes/ 

 

 

Título     :  Desembargadora Elisabeth Carvalho assume Direção da Esmal 
Link          :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/03/02/desembargadora-elisabeth-carvalho-assume-
direcao-da-esmal/ 
 

Título     :  Advogado é condenado por estupro quase seis anos após o crime – Chamada Home 

 
Link          :  https://tribunahoje.com/ 

Título    :  Advogado é condenado por estupro quase seis anos após o crime 
Link         :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/03/02/advogado-e-condenado-por-estupro-quase-seis-

anos-apos-o-crime/ 

 

Título    :  Casa da Mulher Alagoana – Jornal Online 

 

Link         :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed02032021a 
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Título    :  TJ/AL e Equatorial – Jornal Online 

 
Link         :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed02032021a 

 

Título    :  Educação fiscal – Jornal Online 

 
Link         :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed02032021a 

 

Título     :  Advogado é condenado por estupro quase seis anos após o crime – Jornal Online 

 
Link         :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed02032021a 

 

 

 

Título     :   PREFEITURA DE MACEIÓ SELA PARCERIA COM CASA DA MULHER ALAGOANA 

Link         :    https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/302572/prefeitura-de-maceio-sela-parceria-com-casa-da-

mulher-alagoana 

 

Título     :   Casal é detido com veículo roubado na BR-423, em Garanhuns 
Link          :     https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2021/03/02/casal-e-detido-com-veiculo-roubado-na-

br-423-em-garanhuns.ghtml 

 

 

Título     :   TJAL cumpre Meta 9 do CNJ com ações de prevenção à violência contra a mulher 
Link         :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/tjal-cumpre-meta-9-do-cnj-com-acoes-de-

prevencao-violencia-contra-mulher/ 
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Título     :   Cidadania e Justiça na Escola apresenta planos de 2021 para Semed de Maceió 
Link         :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/cidadania-e-justica-na-escola-apresenta-

planos-de-2021-para-semed-programa-da-esmal-mantem-parceria-com-prefeitura-de-maceio-e-ira-promover-

acoes-educativas-para-estudantes-pcje-vai-auxiliar-profe/ 

 

 

 

Título     :   OAB-AL participa da discussão sobre o Termo de Cooperação para viabilizar funcionamento 

da Casa da Mulher Alagoana Nise da Silveira 

Link         :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/03/02/oab-al-participa-da-discussao-sobre-o-termo-de-

cooperacao-para-viabilizar-funcionamento-da-casa-da-mulher-alagoana-nise-da-silveira 

 

 
 

Título     :   Juízas Ana Florinda e Joyce Florentino abordam a mulher na visão sistêmica da família – 
Chamada Home 

 
Link         :    https://www.almagis.com.br/ 

Título     :   Juízas Ana Florinda e Joyce Florentino abordam a mulher na visão sistêmica da família 
Link         :      https://www.almagis.com.br/2021/03/02/juizas-ana-florinda-e-joyce-florentino-abordam-mulher-na-

visao-sistemica-da-familia/ 
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