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________________________________________________________________
Título: Filhos de ex-prefeito são condenados por mandar matar desafeto
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1401795/filhos-de-ex-prefeito-sao-condenados-  
por-mandar-matar-desafeto/

 

________________________________________________________________
Título: Apoio a mulheres vítimas de violência em Arapiraca é destaque na TV Tribunal
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/12/2021/apoio-a-mulheres-  
vitimas-de-violencia-em-arapiraca-e-destaque-na-tv-tribunal/173158

________________________________________________________________
Título: Idoso de 81 anos que morava em terreno cedido pela Braskem ganha na justiça 
direito à indenização; vídeo (TV Pajuçara)
Link  :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/idoso-de-81-anos-que-morava-em-terreno-  
cedido-pela-braskem-ganha-na-justica-direito-a-indenizacao-video/
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________________________________________________________________
Título: Presidente do TJ assume governo de AL pelo período de sete dias
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/politica/presidente-do-tj-assume-governo-de-  
al-pelo-periodo-de-sete-dias/

________________________________________________________________
Título: Cartinhas para o Papai Noel podem ser adotadas até sexta-feira (3)
Link  :     http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2021/12/cartinhas-para-o-papai-noel-  
podem-ser.html

________________________________________________________________
Título: Presidente do tribunal de justiça assume Governo de Alagoas por sete dias
Link  :     https://novoextra.com.br/noticias/politica/2021/12/72756-presidente-do-tribunal-  
de-justica-assume-governo-de-alagoas-por-sete-dias

________________________________________________________________
Título: Justiça promove Mutirão de Transcidadania nesta sexta (3)
Link  :     https://tecla1.com.br/justica-promove-mutirao-de-transcidadania-nesta-sexta-3/  

________________________________________________________________
Título: Presidente do TJ assume Governo de Alagoas por sete dias
Link  :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/12/02/presidente-do-tj-assume-  
governo-de-alagoas-por-sete-dias.ghtml
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________________________________________________________________
Título: Presidente do TJ assume Governo de Alagoas por sete dias
Link  :     https://correiodopovo-al.com.br/alagoas/presidente-do-tj-assume-governo-de-  
alagoas-por-sete-dias

Título: Filhos de ex-prefeito de Chã Preta são condenados a 14 anos de prisão por 
homicídio duplamente qualificado
Link  :     https://correiodopovo-al.com.br/alagoas/filhos-de-ex-prefeito-de-cha-preta-sao-  
condenados-a-14-anos-de-prisao-por-homicidio-duplamente-qualificado

________________________________________________________________
Título: PRESIDENTE DO TJ ASSUME GOVERNO DE ALAGOAS POR SETE DIAS
Link  :     https://www.radiovalenoticiagospel.com/news-presidente-do-tj-assume-governo-de-  
alagoas-por-sete-dias

________________________________________________________________
Título: Presidente do TJ assume Governo de Alagoas por sete dias
Link  :     https://radiosampaio.com.br/presidente-do-tj-assume-governo-de-alagoas-por-sete-  
dias/

________________________________________________________________
Título: Judiciário leva crianças de abrigos para jogar beach tennis
Link  :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/judiciario-leva-criancas-de-abrigos-para-jogar-  
beach-tennis/

________________________________________________________________
Título: Desembargador Tutmés Airan participa do XIII FONAVID no Piauí
Link  :     https://al1.com.br/informacao/noticias/68068/desembargador-tutmes-airan-  
participa-do-xiii-fonavid-no-piaui
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