17/05/2018

Título : 39 casamentos oficializados pela Justiça Itinerante no município de Igreja Nova
Link : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/17/05/2018/39-casamentosoficializados-pela-justica-itinerante-em-igreja-nova/130402

Título : Presidente do TJ/AL assume hoje o governo por 10 dias
Link : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=324353
Título : Como governador, Otávio Praxedes diz que fará série de visitas a órgãos e obras
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/como-governador-otavio-praxedes-dizque-fara-serie-de-visitas-a-orgaos-e-obras_54877.php
Título : FGV divulga gabarito preliminar da prova para oficial de justiça do TJ/AL
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/fgv-divulga-gabarito-preliminar-daprova-para-oficial-de-justica-do-tjal_54884.php
Título : Desembargador Otávio Praxedes assume Governo do Estado
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1153801/%EF%BB%BFdesembargador-otaviopraxedes-assume-governo-estado/

Título : Maceió registra 11 casamentos homoafetivos
Link : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/17/maceio-registra-11-casamentoshomoafetivos/
Título : Prefeito se torna réu por agressão mais uma vez
Link : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/05/17/prefeito-se-torna-reu-por-agressaomais-uma-vez/
Título : Otávio Praxedes assume Governo do Estado durante férias de Renan Filho
Link : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/05/17/otavio-praxedes-assume-governo-doestado-durante-ferias-de-renan-filho/

Título : Servidores municipais marcam assembleia para definir sobre greve geral
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320823/2018/05/17/servidores-municipais-marcamassembleia-para-definir-sobre-greve-geral

Título : FGV divulga gabarito da prova para oficial de justiça do TJ-AL
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320833/2018/05/17/fgv-divulga-gabaritopreliminar-da-prova-para-oficial-de-justica-do-tjal

Título : Presidente do TJ assume Governo de Alagoas nesta quinta-feira (17)
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/presidente-do-tj-assume-governode-alagoas-nesta-quinta-feira-17/?cHash=143fd87be338bb14926dbb9328682b82
Título : Divulgado gabarito preliminar da prova para oficial de justiça
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/fgv-divulga-gabaritopreliminar-da-prova-para-oficial-de-justica/?cHash=51dfb34be4aeb83368b3a4d22455bd38

Título : Presidente do TJ, Otávio Praxedes assume temporariamente o governo de Alagoas
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/presidente-do-tj-otavio-praxedes-assumetemporariamente-o-governo-de-alagoas.ghtml
Título : Gabarito preliminar do concurso para oficial de Justiça do TJ-AL é divulgado
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/gabarito-preliminar-do-concurso-para-oficial-dejustica-do-tj-al-e-divulgado.ghtml

Título : FGV divulga gabarito preliminar da prova para oficial de justiça do TJAL
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1153798/%EF%BB%BFfgv-divulga-gabaritopreliminar-da-prova-para-oficial-de-justica-tjal/
Título : Acusado de matar amigo é condenado a 18 anos de reclusão
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1153816/acusado-de-matar-amigo-e-condenado-18anos-de-reclusao/
Título : Geap deve arcar com cirurgia no Recife para paciente de Maceió
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1153793/%EF%BB%BFgeap-deve-arcar-com-cirurgiarecife-para-paciente-de-maceio/
Título : Devo pagar a multa do radar eletrônico que veio na Amarelinha?
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1153744/devo-pagar-multa-radar-eletronico-que-veiona-amarelinha/

Título : Presidente do TJ assume nesta quinta o governo de Alagoas enquanto Renan Filho tira

férias
Link : http://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/13752/2018/05/17/presidente-do-tj-assumenesta-quinta-o-governo-de-alagoas-enquanto-renan-filho-tira-ferias

Título : FGV divulga gabarito preliminar da prova para oficial de justiça do TJ/AL
Link : http://radiogazetaweb.com/noticias/54884/FGV-divulga-gabarito-preliminar-de-provapara-oficial-de-justi%C3%A7a
A Notícia________________________________________________________________________
Título : Gabarito preliminar da prova para oficial de justiça do TJ/AL é divulgado
Link : http://www.anoticia.online/2018/05/17/gabarito-preliminar-da-prova-para-oficial-dejustica-do-tj-al-e-divulgado/

Título : Renan Filho transmite cargo de governador a Otávio Praxedes
Link : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/renan-filho-transmite-cargo-degovernador-a-otavio-praxedes/

Título : Renan Filho transmite cargo de governador a Otávio Praxedes
Link : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/26235-renan-filho-transmite-cargo-degovernador-a-otavio-praxedes

