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Giro 82_______________________________________________________________________________ 

Título :    TJ/AL discute estratégias para coletar coleta biométrica e emissão de documentos para reeducandos 

Link    :     https://giro82.com.br/noticia/4526/tjal-discute-estrategias-para-coleta-biometrica-e-emissao-de-documentos-

para-reeducandos 

 

 

Título :    TJ nega pedido de liberdade para o tenente-coronel Rocha Lima, preso por participação em homicídio  
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/18/tj-al-nega-pedido-de-liberdade-para-o-tenente-coronel-rocha-

lima-preso-por-participacao-em-homicidio.ghtml 

 

 

Título  :    TJ suspende decisões que impediam descontos da reforma previdenciária em AL 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-suspende-decisoes-que-impediam-descontos-da-reforma-previdenciaria-

em-al/ 

Título  :    TJAL discute estratégias para coleta biométrica e emissão de documentos para reeducandos 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-discute-estrategias-para-coleta-biometrica-e-emissao-de-documentos-

para-reeducandos/ 

 

 

Título  :    Presidente do TJAL suspende decisão que impedia descontos previdenciários 
Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/18/159475-presidente-do-tjal-suspende-decisao-que-

impedia-descontos-previdenciarios 

 

 

Título  :     Reforma Previdenciária: TJ suspende decisões que impediam descontos em Alagoas 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/18/reforma-previdenciaria-tj-suspende-decisoes-que-impediam-

descontos-em-alagoas 

Gazeta Regional_______________________________________________________________________ 

Título  :     TJ nega pedido de liberdade para o tenente-coronel Rocha Lima, preso por participação em homicídio 
Link    :       https://gazetaregional.net.br/tj-nega-pedido-de-liberdade-para-o-tenente-coronel-rocha-lima-preso-por-

participacao-em-homicidio/ 
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Título  :     Policiais penais prendem acusado de homicídio 
Link    :       https://www.alagoas24horas.com.br/1312610/policiais-penais-prendem-acusado-de-homicidio/ 

 

 

Título  :     TJ suspende decisões que impediam descontos da reforma previdenciária em Alagoas 
Link    :       https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/novo-sistema-de-previdencia-tj-suspende-decisoes-que-

impediam-descontos-da-reforma-previdenciaria-em-alagoas-servidores-civis-e-militares-aposentados-e-pensionistas-

continuarao-contribuindo-com-fundo/ 

 

 

Título  :     Justiça determina pagamento do 13º salário a servidores municipais 

Link    :      https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59632-justica-determina-pagamento-do-13o-salario-a-

servidores-municipais 
 

 

Título  :     Câmara Criminal do TJAL nega liberdade para tenente-coronel acusado de homicídio 
Link    :       https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/camara-criminal-do-tjal-nega-liberdade-para-tenente-coronel-

acusado-de-homicidio 

 

 

Título  :     Câmara Criminal nega liberdade para coronel da PM acusado de homicídio 
Link    :       https://boainformacao.com.br/2020/09/camara-criminal-nega-liberdade-para-coronel-da-pm-acusado-de-

homicidio/ 

 

 

Título  :     Em ação do Sinteal, TJ/AL determina pagamento do 13º salário a servidores de Maceió 
Link    :       https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/18/em-acao-do-sinteal-tjal-determina-pagamento-do-13o-

salario-a-servidores-de-maceio/ 

Título  :     Justiça anula decreto “armado” em Piranhas que planejava afastar prefeita da reeleição 
Link    :       https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/18/justica-anula-decreto-armado-em-piranhas-que-planejava-

afastar-prefeita-da-reeleicao/ 

Título  :     Câmara Criminal nega liberdade para coronel da PM acusado de homicídio 
Link    :       https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/09/18/camara-criminal-nega-liberdade-para-coronel-da-pm-

acusado-de-homicidio/ 

 

Título  :     Coluna Conjuntura – Posse juiz Alexandre Lenine no Funjuris 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed18092020a 
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Título  :     Foragido da Justiça pelos crimes de lesão corporal e ameaça em Arapiraca é preso em Neópolis 
Link    :       http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/18/09/2020/foragido-da-justica-pelos-crimes-de-lesao-corporal-

e-ameaca-em-arapiraca-e-preso-em-neopolis/156035 

 

 

Título  :     Fatos & Notícias - NEGADO 
Foi negado, pela segunda vez, o pedido de liberdade do tenente-coronel Antônio Marcos da Rocha Lima. O julgamento do 

recurso aconteceu em sessão virtual da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) nesta quinta-feira (17). 

A decisão foi unânime. De acordo com o relatório, Rocha Lima é reincidente em práticas criminosas e solto representa 

risco à ordem pública. Além disso, ele não faz parte do grupo de risco da Covid-19, 
Link    :       https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/282150/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn18092020 

 

 

Título  :     Aplicativo: parceria entre TJ e empresa vai possibilitar resolução de conflitos 
Link    :       https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/parceria-entre-tj-e-empresa-vai-possibilitar-resolucao-de-

conflitos-por-aplicativo/ 

Título  :     TJ suspende decisões que impediam descontos da reforma previdenciária em Alagoas 
Link    :       https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/novo-sistema-de-previdencia-tj-suspende-decisoes-que-

impediam-descontos-da-reforma-previdenciaria-em-alagoas-servidores-civis-e-militares-aposentados-e-pensionistas-

continuarao-contribuindo-com-fundo/ 

 

 

Título  :     Operação cumpre 18 mandatos de busca e apreensão em Arapiraca 

Link    :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/09/18/operacao-cumpre-18-mandados-de-busca-e-apreensao-em-

arapiraca-al/ 

 

 

Título  :     Operação desarticula organizações criminosas em Maceió e São Miguel dos Campos – AL/TV 1ª 
Edição 
Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8867841/programa/ 

Título  :     Operação da SSP prende 12 pessoas suspeitas de integrar organizações criminosas– AL/TV 1ª 

Edição 
Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8869495/programa/ 
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