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Título : TJAL aumenta 14,3 % de produtividade no primeiro semestre de 2019
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tjal-aumenta-143-de-produtividade-
no-primeiro-semestre-de-2019-durante-reuniao-o-presidente-tutmes-airan-destacou-importancia-de-
acompanhar-os-resultados-do-planejamento-estrategico-informa/

Título : TJAL firma parceria para ter acesso ao cadastro de consumidores da Equatorial
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tjal-firma-parceria-para-ter-acesso-
ao-cadastro-de-consumidores-da-equatorial-medida-visa-facilitar-intimacao-das-partes-de-
processos-de-execucao-fiscal-por-meio-de-banco-de-dados-atualizados-te/ 

Título : Justiça derruba bloqueio de mais de R$ 3 bilhões da Braskem – Bom Dia Alagoas
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/justica-derruba-
bloqueio-de-mais-de-r-3-bilhoes-da-braskem/7841655/ 

Título : Antônio Albuquerque pede nulidade de sentença da Operação Taturana
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49250-antonio-albuquerque-pede-
nulidade-de-sentenca-da-operacao-taturana 

Título : Operação prende dez integrantes de facção acusados de esquartejamento
Link   :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49223-operacao-prende-dez-integrantes-
de-faccao-acusados-de-esquartejamentos 

Título : Justiça dá prazo de   meses para Estado pôr em funcionamento as Casas de Custódia
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344002/2019/08/14/justica-da-prazo-de-6-meses-
para-estado-por-em-funcionamento-as-casas-de-custodia 

Título : JHC declara apoio  aos policiais militares e vai pedir esclarecimento sobre despromoção de 
1.200 policiais
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343969/2019/08/14/jhc-declara-apoio-aos-
policiais-militares-e-vai-pedir-esclarecimento-sobre-despromocao-de-1-200-policiais 

Título : TJ/AL firma parceria para ter acesso ao cadastro de consumidores da Equatorial
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Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/08/14/tj-al-firma-parceria-para-ter-acesso-ao-
cadastro-de-consumidores-da-equatorial/ 

Título : Operação integrada detém 10 integrantes de facção criminosa que atuava na Levada
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/08/14/operacao-integrada-detem-10-
integrantes-de-faccao-criminosa-que-atuava-na-levada/ 

Título : Operação 'Tarimba' prende dez pessoas suspeitas de executarem rivais na briga do tráfico 
Link  :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/operacao-tarimba-prende-dez-pessoas-suspeitas-de-
executarem-rivais-na-briga-do-trafico-1/ 

Título : Justiça dá prazo de 6 meses para Estado colocar em funcionamento as Casas de Custódia
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1241714/justica-da-prazo-de-6-meses-para-estado-
colocar-em-funcionamento-as-casas-de-custodia/ 

Título : TJAL e Semas discutem criação de uma república para jovens egressos de abrigos
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1241711/%ef%bb%bftjal-e-semas-discutem-criacao-de-
uma-republica-para-jovens-egressos-de-abrigos/ 

Título :  TJAL firma parceria para ter acesso ao cadastro de consumidores da Equatorial
Link  :   https://al1.com.br/noticias/justica/34877/Portal_AL1 

Título : TJAL e Semas discutem criação de uma república para jovens egressos de abrigos
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/14/146793/tjal-e-semas-discutem-
criacao-de-uma-republica-para-jovens-egressos-de-abrigos.html 

Título : Presidente do TJ garante retirada de veículos em delegacias de Arapiraca-AL
Link  :  http://rotadosertao.com/noticia/142491-presidente-do-tj-garante-retirada-de-veiculos-em-
delegacias-de-arapiraca-al 
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