
21/08/2020 

 

 

Título  :   Alagoano Humberto Martins toma posse como presidente do STJ no dia 27 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/21/157368-alagoano-humberto-martins-toma-posse-como-

presidente-do-stj-no-dia-27 

 

 

Título  :   Ministro Humberto Martins toma posse como presidente do STJ na próxima quinta (27)  
Link    :     http://www.sertao24horas.com.br/2020/08/21/ministro-humberto-martins-toma-posse-como-presidente-do-stj-na-

proxima-quinta-27/ 

 

ALMAGIS_________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Almagis discute o combate à violência doméstica em Alagoas 
Link    :      https://www.almagis.com.br/2020/08/21/almagis-discute-o-combate-violencia-domestica-em-alagoas/ 

 

SINDOJUS________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Coronavírus: diretor do Sindojus/AL fala da importância dos kits de proteção - Matéria com vídeo 

produzido pela Dicom 
Link    :      http://sindojus-al.org.br/portal/2020/08/coronavirus-diretor-do-sindojus-al-fala-da-importancia-dos-kits-de-

protecao/ 

 

 

Título  :   Bate e Volta: Advogados são indiciados por esquema em transferências de presos em AL 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1307327/bate-e-volta-advogados-sao-indiciados-por-esquema-em-

transferencias-de-presos-em-al/ 

Título  :   Patrulha Maria da Penha será implantada em Arapiraca 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1307364/patrulha-maria-da-penha-sera-implantada-em-arapiraca/ 

Título  :   Ex-secretário de Igreja Nova é condenado por improbidade administrativa 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1307319/ex-secretario-de-igreja-nova-e-condenado-por-improbidade-

administrativa/ 

 

 

Título  :   TJ credencia cooperativa para recolher resíduos do Judiciário em Arapiraca 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-credencia-cooperativa-para-recolher-residuos-do-judiciario-em-arapiraca/ 

Título  :   Patrulha Maria da Penha será implantada em Arapiraca no dia 31 de agosto 
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Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/patrulha-maria-da-penha-sera-implantada-em-arapiraca-no-dia-31-de-

agosto/ 

Título  :   Deic conclui inquérito da Operação Bate e Volta 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/deic-conclui-inquerito-da-operacao-bate-e-volta/ 

 

 

Título  :   Polícia indicia advogados por envolvimento em esquema para beneficiar transferência de presos em 
Alagoas  
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/21/policia-indicia-advogados-por-envolvimento-em-esquema-

para-beneficiar-transferencia-de-presos-em-alagoas.ghtml 

 

 

Título  :   Ex-secretário de prefeitura alagoana é condenado por improbidade administrativa 
Link    :      https://www.alagoasweb.com/2020/08/ex-secretario-de-prefeitura-alagoana-e-condenado-por-improbidade-

administrativa/ 
 

 

Título  :   Ministro Alagoano Humberto Martins será o novo presidente do STJ 

Link    :      https://novoextra.com.br/noticias/nacional/2020/08/58861-ministro-alagoano-humberto-martins-sera-o-novo-

presidente-do-stj 

 

 

Título  :   Patrulha Maria da Penha será implantada em Arapiraca 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/08/21/patrulha-maria-da-penha-sera-implantada-em-arapiraca/ 

 

Título  :   Previsão é que os órgãos judiciários em Arapiraca passem a destinar mensalmente uma tonelada de 

material reciclável 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2020/08/21/cooperativa-vai-recolher-residuos-solidos-do-tj-em-

arapiraca/ 

 

Título  :   Oficiais de Justiça do TJAL recebem 141 kits com equipamentos de proteção 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/oficiais-de-justica-do-tjal-recebem-141-kits-com-

equipamentos-de-protecao-diretoria-de-administracao-destinou-141-kits-para-maceio-e-arapiraca-equipamentos-ja-estao-

nos-foruns-das-demais-comarcas-r/ 

Título  :   Ex-secretário de Igreja Nova é condenado por improbidade administrativa 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/ex-secretario-de-igreja-nova-e-condenado-por-

improbidade-administrativa-ele-e-o-ex-prefeito-ja-falecido-teriam-autorizado-o-uso-de-uma-maquina-niveladora-do-

municipio-para-obras-em-terrenos-particul/ 

Título  :   TJ credencia cooperativa para recolher resíduos do Judiciário em Arapiraca 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/tj-credencia-cooperativa-para-recolher-residuos-do-

judiciario-em-arapiraca-previsao-e-que-os-orgaos-judiciarios-sediados-no-municipio-passem-destinar-mensalmente-uma-

tonelada-de-material-reciclavel/ 
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Título  :   Maceió: Briga na Justiça pode afetar cofres e marcar 15 anos sem licitação 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/maceio-briga-na-justica-pode-afetar-cofres-e-marcar-15-

anos-sem-licitacao_113366.php 
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