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Título    :   Coluna Fatos & Notícias – Videoconferência Audiência de Custódia/ Aplicativo Fica Bem 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou ontem uma resolução para autorizar a realização de audiência de custódia 

por videoconferência durante o período da pandemia da covid-19. 

Pela regra, a medida poderá ser tomada pelos tribunais do país se não for possível realizá-la de forma presencial. 

Para adoção da videoconferência, os tribunais deverão instalar câmeras que captam imagens em 360º e garantir ao preso o 

direito de conversar reservadamente com um advogado ou defensor público. 

A Sesau lançou uma ferramenta para que as vítimas de violência sexual denunciem os casos sem sair de casa. Os abusos 

podem ser denunciados de forma rápida no aplicativo Fica Bem. 

Link      :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/296502/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn25112020 

 

Título    :   Em Alagoas, processos de violência contra mulher somam 6.840 

Link      :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/11/25/em-alagoas-processos-de-violencia-contra-mulher-

somam-6-840/ 

 

Título    :   TJ encaminhou mulheres para proteção da Maria da Penha 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed25112020a 

 

Título    :   AL: processos de violência contra mulher são 6.840 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed25112020a 

 

Título    :   Coluna Cidades em Foco -  Capacitação GMP iniciativa da Coordenadoria da Mulher do TJ/AL 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed25112020a 

 

 

Título    :   Patrulha Maria da Penha capacita guardas municipais do Agreste e do Sertão 

Link      :    http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/11/25/patrulha-maria-da-penha-capacita-guardas-municipais-

do-agreste-e-sertao/ 

 

Título    :   Estado terá de pagar R$ 15 mil a homem preso injustamente sob acusação de furto 

Link      :    http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/11/25/estado-tera-de-pagar-r-15-mil-a-homem-preso-

injustamente-sob-acusacao-de-furto/ 
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Título    : Estado de Alagoas deve indenizar homem preso injustamente por furto em Igreja Nova 

Link      :    http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/25/11/2020/estado-de-alagoas-deve-indenizar-

homem-preso-injustamente-por-furto-em-igreja-nova/157891 

Título    : TJ de Alagoas vai usar aplicativo para reduzir despesas com transporte 

Link      :    https://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/25/11/2020/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-

reduzir-despesas-com-transporte/157919 
 

 

Título    : Vara especializada em crimes contra vulneráveis recebeu 120 casos novos de janeiro a novembro 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-

recebeu-120-casos-novos-de-janeiro-novembro/ 

Título    : Judiciário alagoano inaugura novo prédio da Corregedoria Geral da Justiça 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/judiciario-alagoano-inaugura-novo-predio-da-

corregedoria-geral-da-justica/ 

Título    : TJ de Alagoas vai usar aplicativo para reduzir despesas com transporte 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-reduzir-

despesas-com-transporte/ 

Título    : Vara especializada em crimes contra vulneráveis recebeu 120 casos novos de janeiro a novembro 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-

recebeu-120-casos-novos-de-janeiro-novembro/ 

 

 

Título    : Vara especializada em crimes contra vulneráveis já julgou 212 processos em 2020 

Link      :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-

ja-julgou-212-processos-em-2020_120862.php 

Título    : Estado terá de pagar R$ 15 mil a homem preso injustamente sob acusação de furto 

Link      :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/estado-tera-de-pagar-r-15-mil-a-homem-preso-

injustamente-sob-acusacao-de-furto_120850.php 

 

 

Título    : TJ de Alagoas vai usar aplicativo para reduzir despesas com transporte 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-reduzir-despesas-com-

transporte/ 

 

 
 

Título    :   Estado deve indenizar homem preso indevidamente por furto em Igreja Nova 

Link      :    https://todosegundo.com.br/noticia/justica/estado-deve-indenizar-homem-preso-indevidamente-por-

furto-em-igreja-nova/6/27655 
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Título    : TJ de Alagoas vai usar aplicativo para reduzir despesas com transporte 

Link      :     https://www.alagoas24horas.com.br/1326812/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-reduzir-despesas-

com-transporte/ 

Título    : Vara especializada em crimes contra vulneráveis recebeu 120 casos novos de janeiro a novembro 

Link      :     https://www.alagoas24horas.com.br/1326814/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-

recebeu-120-casos-novos-de-janeiro-a-novembro/ 
 

 

Título    :  Dia internacional de combate à violência contra a mulher é celebrado nesta quarta-feira – AL TV 1ª 

Edição 
Link      :     https://globoplay.globo.com/v/9051509/programa/ 

 

https://www.alagoas24horas.com.br/1326812/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-reduzir-despesas-com-transporte/
https://www.alagoas24horas.com.br/1326812/tj-de-alagoas-vai-usar-aplicativo-para-reduzir-despesas-com-transporte/
https://www.alagoas24horas.com.br/1326814/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-recebeu-120-casos-novos-de-janeiro-a-novembro/
https://www.alagoas24horas.com.br/1326814/vara-especializada-em-crimes-contra-vulneraveis-recebeu-120-casos-novos-de-janeiro-a-novembro/
https://globoplay.globo.com/v/9051509/programa/

