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Título  :   Casos de violência doméstica passam a ter depoimentos presenciais 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1306447/casos-de-violencia-domestica-passam-a-ter-depoimentos-

presenciais/ 

 

 

Título  :   Presidente do TJ debate com representantes da SSP e da PM a criação da patrulha para população 

vulnerável 
Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/17/presidente-do-tj-debate-com-representantes-da-ssp-e-da-pm-

a-criacao-da-patrulha-para-populacoes-vulneraveis 

 

Título  :   Casos de violência doméstica passam ter depoimentos presenciais a partir desta segunda (17) 

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/17/casos-de-violencia-domestica-passam-a-ter-depoimentos-

presenciais-a-partir-desta-segunda-17 

 

 

Título  :   Depoimentos voltam a acontecer de forma presencial em processos de violência doméstica em AL 
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/17/depoimentos-voltam-a-acontecer-de-forma-presencial-em-

processos-de-violencia-domestica-em-al.ghtml 

 

 

Título  :   Presidente do TJ volta a defender criação de patrulha para populações vulneráveis 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/17/presidente-do-tj-volta-a-defender-criacao-de-patrulha-para-

populacoes-vulneraveis/ 

 

Panorama Farmacêutico____________________________________________________________________________ 

Título  :   Em Alagoas, a Campanha Sinal Vermelho conta com a participação de 403 farmácias 
Link    :      https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/08/17/em-alagoas-a-campanha-sinal-vermelho-conta-com-a-

participacao-de-403-farmacias/ 

 

Rádio Sampaio____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Depoimentos voltam a acontecer de forma presencial em processos de violência doméstica em AL 
Link    :      https://radiosampaio.com.br/depoimentos-voltam-a-acontecer-de-forma-presencial-em-processos-de-violencia-

domestica-em-al/ 
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Título  :   Casos de violência doméstica passam a ter depoimentos presenciais a partir de hoje 
Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/17/157001-casos-de-violencia-domestica-passam-a-ter-

depoimentos-presenciais-a-partir-de-hoje 

Título  :   TJAL retoma obras para instalação do Museu do Judiciário 
Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/17/157009-tjal-retoma-obras-para-instalacao-do-museu-do-

judiciario 

 

 

Título  :   Casos de violência doméstica passam a ter depoimentos presenciais a partir desta segunda (17) 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/casos-de-violencia-domestica-passam-a-ter-depoimentos-presenciais-a-

partir-desta-segunda-17/ 

 

 

Título  :   Casos de violência doméstica passam a ter depoimentos presenciais 
Link    :      https://painelnoticias.com.br/geral/177203/casos-de-violencia-domestica-passam-a-ter-depoimentos-presenciais 

 

 

Título  :   TJ retoma obras para instalação do Museu do Judiciário alagoano 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/tj-retoma-obras-para-instalacao-do-museu-do-judiciario-

alagoano/ 

Título  :   Casos de violência doméstica passam a ter depoimentos presenciais 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/casos-de-violencia-domestica-passam-ter-depoimentos-

presenciais-medida-faz-parte-do-plano-de-retomada-de-atividades-presenciais-do-judiciario-estadual-sala-passiva-so-e-

ocupada-pelo-proprio-depoen/ 

 

 

Título  :   Fatos & Notícias 

FISCALIZAÇÃO 

Nesse processo todo, certamente a Justiça, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e todos os órgãos envolvidos estarão 

alertas para garantir um pagamento justo a todos os moradores que foram atingidos de forma cruel pela mineradora. A 

questão, inclusive, pode apressar as indenizações, que até agora andam a passos de tartaruga. 

 

PAGAMENTO JUSTO 

Um dos impasses que podem ocorrer, mas que pode ser solucionado pela Justiça, é sobre o pagamento das indenizações, 

cujas avaliações possam não interessar a quem se sentiu prejudicado. Afinal de contas, ali existem imóveis diferenciados, o 

que importa numa avaliação criteriosa por parte da Braskem. 
Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/280163/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn15082020 

 

 

Título  :   Juíza manda que prefeito seja notificado pessoalmente sobre investigação 

Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/politica/2020/08/58736-juiza-manda-que-prefeito-seja-notificado-pessoalmente-

sobre-investigacao 
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