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Título : CNJ fiscaliza juizes do interior que atuam coo professores em Maceió
Link  :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/50581-cnj-fiscaliza-juizes-do-interior-
que-atuam-como-professores-em-maceio 

Título : 1ª Câmara Cível do TJ nega recurso de ex-prefeito de Rio Largo
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/1a-camara-civel-do-tj-nega-recurso-
de-ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-e-daniel-lima-fernandes-alegaram-nao-haver-provas-de-
suas-participacoes-em-ato-de-improbidade-administrativa-decisao-da-1a/ 

Título :  MPE/AL pede prisão de prefeito, vereadores, secretários e ex-vereador de Delmiro 
Gouveia
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346898/2019/10/04/mpe-al-pede-prisao-de-
prefeito-vereadores-secretarios-e-ex-vereador-de-delmiro-gouveia 

Título : Justiça condena três acusados da morte de professor da UFAL
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346888/2019/10/04/justica-condena-tres-acusados-
da-morte-de-professor-da-ufal 

Título : Pesquisa avalia satisfação de servidores e juízes no ambiente de trabalho
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/04/10/2019/65279pesquisa-avalia-
satisfacao-de-servidores-e-juizes-no-ambiente-de-trabalho/145908 

BR104__________________________________________________________________________

Título : CNJ publica novo edital do concurso dos cartórios de Alagoas
Link  :  https://www.br104.com.br/alagoas/cnj-publica-novo-edital-do-concurso-dos-cartorios-de-
alagoas/ 

Título : TJ discute parceria com a Diteal para revitalizar e levar arte à Praça Deodoro
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-discute-parceria-com-a-diteal-para-revitalizar-e-
levar-arte-a-praca-deodoro/ 

https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/50581-cnj-fiscaliza-juizes-do-interior-que-atuam-como-professores-em-maceio
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/50581-cnj-fiscaliza-juizes-do-interior-que-atuam-como-professores-em-maceio
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346888/2019/10/04/justica-condena-tres-acusados-da-morte-de-professor-da-ufal
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346888/2019/10/04/justica-condena-tres-acusados-da-morte-de-professor-da-ufal
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-discute-parceria-com-a-diteal-para-revitalizar-e-levar-arte-a-praca-deodoro/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-discute-parceria-com-a-diteal-para-revitalizar-e-levar-arte-a-praca-deodoro/
https://www.br104.com.br/alagoas/cnj-publica-novo-edital-do-concurso-dos-cartorios-de-alagoas/
https://www.br104.com.br/alagoas/cnj-publica-novo-edital-do-concurso-dos-cartorios-de-alagoas/
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/04/10/2019/65279pesquisa-avalia-satisfacao-de-servidores-e-juizes-no-ambiente-de-trabalho/145908
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/04/10/2019/65279pesquisa-avalia-satisfacao-de-servidores-e-juizes-no-ambiente-de-trabalho/145908
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346898/2019/10/04/mpe-al-pede-prisao-de-prefeito-vereadores-secretarios-e-ex-vereador-de-delmiro-gouveia
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346898/2019/10/04/mpe-al-pede-prisao-de-prefeito-vereadores-secretarios-e-ex-vereador-de-delmiro-gouveia
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/1a-camara-civel-do-tj-nega-recurso-de-ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-e-daniel-lima-fernandes-alegaram-nao-haver-provas-de-suas-participacoes-em-ato-de-improbidade-administrativa-decisao-da-1a/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/1a-camara-civel-do-tj-nega-recurso-de-ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-e-daniel-lima-fernandes-alegaram-nao-haver-provas-de-suas-participacoes-em-ato-de-improbidade-administrativa-decisao-da-1a/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/1a-camara-civel-do-tj-nega-recurso-de-ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-e-daniel-lima-fernandes-alegaram-nao-haver-provas-de-suas-participacoes-em-ato-de-improbidade-administrativa-decisao-da-1a/


Radar 89________________________________________________________________________

Título : MPE/AL solicita ao TJ prisão de prefeito, vereadores e afastamento de secretários e 
servidores de Delmiro Gouveia 
Link  :  http://www.radarnoticias.com.br/noticias/mpe-al-solicita-ao-tj-prisao-de-prefeito-
vereadores-e-afastamento-de-secretarios-e-servidores-de-delmiro-gouveia 

Título : TJAL e Conselho da Magistratura de Cabo Verde planejam ação conjunta
Link  :  http://www.sertao24horas.com.br/2019/10/04/tjal-e-conselho-da-magistratura-de-cabo-
verde-planejam-acao-conjunta/ 

Título : TJ discute parceria com a Diteal para revitalizar e levar arte à Praça Deodoro
Link  :  https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2019/10/04/150856/tj-discute-parceria-com-a-
diteal-para-revitalizar-e-levar-arte-a-praca-deodoro.html 

Título : Proteger religiões de matriz africana é cumprir a Constituição, ressalta Tutmés Airan
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/04/150824/proteger-religioes-de-matriz-
africana-e-cumprir-a-constituicao-ressalta-tutmes-airan.html 

Título : Sede histórica da OAB recebe seminário sobre Direitos Humanos e defesa das religiões de 
Matrizes Africanas
Link  : http://www.tribunadosertao.com.br/2019/10/sede-historica-da-oab-recebe-seminario-sobre-
direitos-humanos-e-defesa-das-religioes-de-matrizes-africanas/ 

Título : Daniel Thiele: Justiça condena três pela morte de professor da Ufal
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1250274/daniel-thiele-justica-condena-tres-pela-morte-
de-professor-da-ufal/ 

Título : Proteger religiões de matriz africana é cumprir a Constituição, ressalta Tutmés Airan
Link  :  https://painelnoticias.com.br/geral/159081/proteger-religioes-de-matriz-africana-e-cumprir-
a-constituicao-ressalta-tutmes-airan 

Título :  Justiça condena três pela morte do professor da Ufal Daniel Thiele
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/_87369.php 
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