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Título :  Agreste recebe hoje 10ª edição do Governo Presente; veja os serviços por cidade
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/agreste-recebe-hoje-10a-edicao-do-governo-presente-
veja-os-servicos-por-cidade/ 

Título :  Justiça reconhece direito de candidato com pé torto à vaga de deficiente em concurso
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-reconhece-direito-de-candidato-com-pe-torto-
a-vaga-de-deficiente-em-concurso/ 

Título :  Morre desembargador Antônio Sapucaia; TJ lamenta
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1249926/morre-desembargador-antonio-sapucaia-tj-
lamenta/ 

Título :  TJ reconhece direito de candidato com pé torto à vaga de deficiente em concurso
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1250032/%ef%bb%bftj-reconhece-direito-de-
candidato-com-pe-torto-a-vaga-de-deficiente-em-concurso/ 

Título : Expresso da Cidadania leva serviços da Defensoria Pública aos moradores de Craíbas neste 
sábado
Link  : http://www.alagoas24horas.com.br/1250047/expresso-da-cidadania-leva-servicos-da-
defensoria-publica-aos-moradores-de-craibas-neste-sabado/ 

Título :  Defesa de PM suspeito de atirar em motociclista vai recorrer de decisão
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/defesa-de-pm-que-atirou-contra-
motociclista-vai-recorrer-de-decisao-judicial-_87229.php 

Título :  TJ determina que empresa de internet forneça velocidade correta a consumidor
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/tj-determina-que-empresa-de-internet-
forneca-velocidade-correta-a-consumidor_87187.php 

Portal do RI_____________________________________________________________________

Título : TJ/AL: Corregedoria cria comissão para análise e prestação de contas dos cartórios – (TJ-
AL).
Link  :  https://www.portaldori.com.br/2019/10/03/tjal-corregedoria-cria-comissao-para-analise-e-
prestacao-de-contas-dos-cartorios-tj-al/ 
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Título : TJ nega recurso de ex-prefeito de Rio Largo Toninho Lins
Link  : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/50563-tj-nega-recurso-de-ex-prefeito-de-
rio-largo-toninho-lins 

Título : Fórum de Judicialização em Saúde acontece nos dias 24 e 25 em Maceió
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/10/03/%ef%bb%bfforum-de-
judicializacao-em-saude-acontece-nos-dias-24-e-25-em-maceio/ 

A Notícia________________________________________________________________________

Título : TONINHO LINS: TJ nega recurso de um dos processos de ex-prefeito de Rio Largo
Link  :  https://www.anoticia.online/2019/10/03/toninho-lins-tj-nega-recurso-de-um-dos-processos-
de-ex-prefeito-de-rio-largo/ 

Título : Desembargador acata ação e manda suspender eleição para conselho tutelar no interior de 
Alagoas
Link  :  https://boainformacao.com.br/2019/10/desembargador-acata-acao-e-manda-suspender-
eleicao-para-conselho-tutelar-no-interior-de-alagoas/ 

JG Notícias______________________________________________________________________

Título : TJ/AL suspende eleição para Conselho Tutelar em Joaquim Gomes
Link  :  https://www.jgnoticias.com/tj-al-suspende-eleicao-para-conselho-tutelar-em-joaquim-
gomes/ 

Título : Esmal leva alunos da rede pública para caminhada ecológica na praia da Ponta Verde
Link  :  https://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/03/10/2019/esmal-leva-alunos-da-rede-publica-
para-caminhada-ecologica-na-praia-da-ponta-verde/145845 

Título : TJ reconhece direito de candidato com pé torto à vaga de deficiente em concurso
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/03/150782/tj-reconhece-direito-de-
candidato-com-pe-torto-a-vaga-de-deficiente-em-concurso.html 

Título : TJ determina que empresa de internet forneça velocidade correta a consumidor
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Link  : http://radiogazetaweb.com/radio/noticia-87187 

NN1____________________________________________________________________________

Título : Candidato com ‘pé torto’ ganha na justiça o direito à vaga em concurso público
Link  :  https://nn1.com.br/noticia/10792/candidato-com--pe-torto--ganha-na-justica-o-direito-a-
vaga-em-concurso-publico 
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