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Título    :    CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ/AL 

Link       :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/_118305.php 

Título    :  VÍDEOS: PF realiza treinamento com drones para fiscalizar eleições em AL 

Link       :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/policia-federal-realiza-treinamento-com-drones-

para-fiscalizar-eleicoes-em-al_118313.php 

 

 

Título     :  CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJAL 

Link       :     https://www.alagoas24horas.com.br/1319619/cnj-autoriza-continuidade-de-concurso-para-juiz-do-tjal/ 

Título     :  Acusado de homicídio é preso após romper e queimar tornozeleira eletrônica 

Link       :     https://www.alagoas24horas.com.br/1319753/acusado-de-homicidio-e-preso-apos-romper-e-queimar-

tornozeleira-eletronica/ 
 

 

Título     :  CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ em Alagoas 

Link       :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60750-cnj-autoriza-continuidade-de-concurso-para-

juiz-do-tj-em-alagoas 

 

 

Título     :  CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ/AL 

Link       :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/27/cnj-autoriza-continuidade-de-concurso-para-juiz-

do-tj-al 

 

Título     :   CNJ autoriza seguir com concurso para juiz do TJ/AL 

Link       :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed27102020a 

 

 

Título     : Presidente Tutmés Airan recebe título de cidadão de Maceió nesta quinta (29) 

Link       :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/presidente-tutmes-airan-recebe-titulo-de-cidadao-

honorario-de-maceio-nesta-quinta-29-homenagem-sera-realizada-na-sede-do-legislativo-municipal-e-foi-

proposta-pelos-vereadores-chico-filho-e-anivaldo/ 
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Título     :  Operação prende foragido da justiça no Pilar 

Link       :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/operacao-prende-foragido-da-justica-no-pilar/ 

 

 
 

Título     :  CNJ suspende liminar e autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ/AL 

Link       :   http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/10/27/cnj-suspende-liminar-e-autoriza-continuidade-de-

concurso-para-juiz-do-tj-al/ 
 

 

Título     :  Comarca de Penedo divulga relação de jurados para o Tribunal do Júri 

Link       :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/27/10/2020/comarca-de-penedo-divulga-relacao-de-

jurados-para-o-tribunal-do-juri/157104 

 

 

Título     :  Presidente Tutmés Airan recebe título de cidadão honorário de Maceió nesta quinta (29)  

Link       :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/presidente-tutmes-airan-recebe-titulo-de-cidadao-honorario-de-

maceio-nesta-quinta-29/ 

Título     :  CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJAL 

Link       :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/cnj-autoriza-continuidade-de-concurso-para-juiz-do-tjal/ 

 

 

Título     :  CNJ suspende liminar e autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ-AL 

Link       :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/10/27/cnj-suspende-liminar-e-autoriza-continuidade-de-

concurso-para-juiz-do-tj-al.ghtml 

Título     :  Feriado do Dia do Servidor Público é transferido para sexta-feira em Maceió 

Link       :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/10/27/feriado-do-dia-do-servidor-publico-de-maceio-e-

transferido-para-sexta-feira.ghtml 

Título     :  Foragido da Justiça de Alagoas é preso por tentativa de homicídio 

Link       :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/10/27/foragido-da-justica-de-alagoas-e-preso-por-

tentativa-de-homicidio.ghtml 

 

 

Título     :  CNJ suspende liminar e autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ-AL 

Link       :      https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/10/27/77510-cnj-suspende-liminar-e-autoriza-

continuidade-de-concurso-para-juiz-do-tj-al 
 

Minha Alagoas________________________________________________________________________ 
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Título     :  CNJ suspende liminar e autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ-AL 

Link       :      https://www.minhaalagoas.com.br/2020/10/cnj-suspende-liminar-e-autoriza-continuidade-de-

concurso-para-juiz-do-tj-al/ 
 

 

Título     :  CNJ autoriza continuidade de concurso para juiz do TJ em Alagoas 

Link       :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/cnj-autoriza-continuidade-de-concurso-para-juiz-do-tj-em-alagoas/ 

 

AJUPM_______________________________________________________________________________ 
 

Título     :  Financeira é condenada a pagar indenização por desconto indevido 
Link       :      http://www.ajupm.com.br/noticia.php?ajupm=NzU0NA== 

O Dia+_______________________________________________________________________________ 

Título     :  Natal Solidário 2020: campanha iniciou nesta segunda (26) contemplando 150 crianças 

Link       :      https://odiamais.com.br/natal-solidario-2020-campanha-iniciou-nesta-segunda-26-contemplando-150-

criancas/ 

 

Alagoas Alerta_________________________________________________________________________ 

Título     :  TJAL lança campanha 'Natal Solidário' e vai contemplar 150 crianças 

Link       :      https://alagoasalerta.com.br/noticias/alagoas/tjal-lanca-campanha-natal-solidario-e-vai-contemplar-

150-criancas 
 

 

Título     :  VÍDEOS: PF realiza treinamento com drones para fiscalizar eleições em AL 

Link       :      http://www.radiogazetaweb.com/noticias/118313/PF-realiza-treinamento-com-drones-para-fiscalizar-

elei%C3%A7oes-em-AL 
 

Alagoas Notícias_______________________________________________________________________ 

Título     :  Feriado do dia do servidor público em Maceió vai ser na sexta-feira 

Link       :      https://www.alagoasnoticias.com.br/noticia/994/feriado-do-dia-do-servidor-publico-em-maceio-vai-ser-

na-sexta-feira 
 

 

Título     :  Foragido da Justiça é preso pela PRF na cidade de Messias 

Link       :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/10/27/162386-foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-

cidade-de-messias 
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