
Clipping Mídia Digital
10/11/2021
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Título: TJ/AL seleciona médicos, dentistas, psicólogos, engenheiros e outros profissionais 
para atuação em processos
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/tjal-seleciona-medicos-dentistas-  
psicologos-engenheiros-e-outros-profissionais-para-atuacao-em-processos/

Título: Oi deve pagar R$ 8,8 mil por autorizar contratação fraudulenta
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/oi-deve-pagar-r-88-mil-por-autorizar-  
contratacao-fraudulenta/

Título: Militares reclamam de demora do Estado para cumprir decisões judiciais de 
promoção e despromoção
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/politica/militares-reclamam-de-demora-do-  
estado-para-cumprir-decises-judiciais-de-promoo-e-despromoo/

________________________________________________________________
Título: OAB-AL E TJAL DISCUTEM RETORNO PRESENCIAL
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/337939/oab-al-e-tjal-discutem-retorno-  
presencial

________________________________________________________________
Título: Mãe e filha são condenadas por praticarem furtos em estabelecimentos
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/10/mae-e-filha-sao-condenadas-  
por-praticarem-furtos-em-estabelecimentos
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Título: TJ seleciona profissionais de diversas áreas para atuação em processos judiciais; 
confira
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/10/tj-seleciona-profissionais-de-  
diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais-confira

________________________________________________________________
Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://www.spiai.com/tj-al-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuar-em-  
processos-judiciais-20479.html

________________________________________________________________
Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/10/tj-al-seleciona-profissionais-de-  
diversas-areas-para-atuar-em-processos-judiciais.ghtml

________________________________________________________________
Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-seleciona-medicos-dentistas-psicologos-e-  
outros-profissionais-para-peritos-judiciais-veja/

________________________________________________________________
Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1396795/tj-seleciona-profissionais-de-diversas-  
areas-para-atuacao-em-processos-judiciais/

Título: Homem é condenado a 15 anos de prisão por homicídio de membro de facção rival
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/?p=1396888  

Título: Mãe e filha são condenadas por praticarem furtos em Santana do Ipanema
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1396886/mae-e-filha-sao-condenadas-por-  
praticarem-furtos-em-santana-do-ipanema-2/
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Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/10/tj-seleciona-profissionais-de-  
diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais/

________________________________________________________________
Título: TJ-AL seleciona profissionais de diversas áreas para atuar em processos judiciais
Link  :   https://alagoasemdia.com.br/noticia/43593/tj-al-seleciona-profissionais-de-diversas-  
areas-para-atuar-em-processos-judiciais.html

________________________________________________________________
Título: Mãe e filha são condenadas por praticarem furtos em estabelecimentos
Link  :   https://correionoticia.com.br/noticia/policia/mae-e-filha-sao-condenadas-por-  
praticarem-furtos-em-santana-do-ipanema/3/32206

________________________________________________________________
Título: TJ SELECIONA PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS 
JUDICIAIS
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/10/90971-tj-seleciona-profissionais-  
de-diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais

Título: HOMEM QUE MATOU A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA GRÁVIDA NO INTERIOR DE 
AL É CONDENADO A MAIS DE 23 ANOS DE PRISÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/11/91007-homem-que-matou-a-ex-  
companheira-que-estava-gravida-no-interior-de-al-e-condenado-a-mais-de-23-anos-de-
prisao

________________________________________________________________
Título: TJ/AL seleciona médicos, dentistas, psicólogos, engenheiros e outros profissionais 
para atuação em processos
Link  :   https://noticiasal.com.br/noticias/geral/tj-al-seleciona-medicos-dentistas-psicologos-  
engenheiros-e-outros-profissionais-para-atuacao-em-processos

https://noticiasal.com.br/noticias/geral/tj-al-seleciona-medicos-dentistas-psicologos-engenheiros-e-outros-profissionais-para-atuacao-em-processos
https://noticiasal.com.br/noticias/geral/tj-al-seleciona-medicos-dentistas-psicologos-engenheiros-e-outros-profissionais-para-atuacao-em-processos
https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/10/90971-tj-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais
https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/10/90971-tj-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais
https://alagoasemdia.com.br/noticia/43593/tj-al-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuar-em-processos-judiciais.html
https://alagoasemdia.com.br/noticia/43593/tj-al-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuar-em-processos-judiciais.html
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/10/tj-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/10/tj-seleciona-profissionais-de-diversas-areas-para-atuacao-em-processos-judiciais/


________________________________________________________________
Título: Militares reclamam de demora do Estado para cumprir decisões judiciais de 
promoção e despromoção
Link  :   http://diariopenedense.com.br/2021/11/militares-reclamam-de-demora-do-estado-  
para-cumprir-decisoes-judiciais-de-promocao-e-despromocao/


