
11/01/2021 

 

 

Título    :    Tribunais devem responder sobre política contra assédio moral e discriminação 

Link        :     https://www.cnj.jus.br/tribunais-devem-responder-sobre-aplicacao-da-politica-contra-assedio-moral-e-

discriminacao/ 
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Título    :    Presidente do TJAL inaugura Fórum de Traipu nesta segunda 

Link        :     https://www.jornaldasalagoas.com.br/2021/01/11/presidente-do-tjal-inaugura-forum-de-traipu-nesta-
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Título   :  Presidente do TJAL inaugura Fórum de Traipu nesta segunda (11), às 11h 
Link        :     https://painelnoticias.com.br/geral/183674/presidente-do-tjal-inaugura-forum-de-traipu-nesta-

segunda-11-as-11h 
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Título   :  Presidente do TJAL inaugura Fórum de Traipu nesta segunda (11)  
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Título   :    OAB Alagoas participa da inauguração do Fórum da Comarca de Traipu 
Link        :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/01/11/oab-alagoas-participa-da-inauguracao-do-forum-
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de-alagoas/ 
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processos-no-bienio-2019-2020-foram-106-decisoes-colegiadas-em-sessoes-presididas-pelo-desembargador-
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Título   : Comarca de Traipu ganha Fórum moderno para atender a população 
Link        :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/comarca-de-traipu-ganha-forum-moderno-para-

atender-populacao/ 
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Título   :  Tourinho se despede da presidência do Colégio de Corregedores do Brasil 
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de-corregedores-do-brasil/ 

 

 

Título   :  Fórum de Traipu é inaugrado nesta segunda pelo presidente do TJAL 
Link        :    https://odiamais.com.br/forum-de-traipu-e-inaugrado-nesta-segunda-pelo-presidente-do-tjal/ 

 

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/tourinho-se-despede-da-presidencia-do-colegio-de-corregedores-do-brasil/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/tourinho-se-despede-da-presidencia-do-colegio-de-corregedores-do-brasil/
https://odiamais.com.br/forum-de-traipu-e-inaugrado-nesta-segunda-pelo-presidente-do-tjal/

