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________________________________________________________________
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: ELEIÇÃO OAB/AL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSPENDE PRAZOS NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/11/91013-eleicao-oabal-tribunal-  
de-justica-suspende-prazos-no-dia-19-de-novembro

________________________________________________________________
Título: Profissionais de diversas áreas são selecionados pelo TJ-AL para atuar em processos 
judiciais
Link  :   https://www.minhaalagoas.com.br/2021/11/profissionais-de-diversas-areas-sao-  
selecionados-pelo-tj-al-para-atuar-em-processos-judiciais/

________________________________________________________________
Título: Acusado de matar ex-companheira grávida é condenado a 23 anos de prisão
Link  :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/11/acusado-de-matar-ex-companheira-  
gravida-e-condenado-a-23-anos-de-prisao/

Título: Fugitivo de Alagoas é preso em cidade do interior de São Paulo
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Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/11/fugitivo-de-alagoas-e-preso-  
em-cidade-do-interior-de-sao-paulo/

Título: Tribunal de Justiça doa 110 kg de alimentos para a Casa da Mulher
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/11/tribunal-de-justica-doa-110-  
kg-de-alimentos-para-a-casa-da-mulher/

________________________________________________________________
Título: Eleição OAB/AL: Tribunal de Justiça suspende prazos no dia 19 de novembro
Link  :   https://tribunadosertao.com.br/2021/11/eleicao-oab-al-tribunal-de-justica-  
suspende-prazos-no-dia-19-de-novembro/

________________________________________________________________
Título: Acusado de matar homem com golpes de porrete em Porto Real do Colégio é preso 
em SP
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/11/11/2021/acusado-de-matar-  
homem-com-golpes-de-porrete-em-porto-real-do-colegio-e-preso-em-sp/172122

________________________________________________________________
Título: Fugitivo de Alagoas é preso em cidade do interior de São Paulo
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397051/fugitivo-de-alagoas-e-preso-em-  
cidade-do-interior-de-sao-paulo/

Título: Acusado de matar ex-companheira grávida é condenado a 23 anos de prisão
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397009/acusado-de-matar-ex-companheira-  
gravida-e-condenado-a-23-anos-de-prisao/

Título: PM aposentado vira réu após matar motorista da prefeitura em briga de trânsito
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397194/pm-aposentado-vira-reu-apos-matar-  
motorista-da-prefeitura-em-briga-de-transito/
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________________________________________________________________
Título: Eleição OAB/AL: Tribunal de Justiça suspende prazos no dia 19 de novembro
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/eleicao-oabal-tribunal-de-justica-suspende-  
prazos-no-dia-19-de-novembro/

Título: Acusado de matar ex-mulher grávida em Mar Vermelho é condenado a 23 anos de 
prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-matar-ex-mulher-gravida-em-mar-  
vermelho-e-condenado-a-23-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Eleições: Após solicitação da OAB Alagoas, TJ-AL e TRT19 suspendem prazos 
processuais no dia 19 de novembro
Link  :   https://www.oab-al.org.br/2021/11/eleicoes-apos-solicitacao-da-oab-alagoas-tj-al-e-  
trt19-suspendem-prazos-processuais-no-dia-19-de-novembro/

________________________________________________________________
Título: Acusado de homicídio, fugitivo de Alagoas há 2 anos é preso no interior de SP
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/interior/acusado-de-homicidio-fugitivo-de-  
alagoas-ha-2-anos-e-preso-no-interior-de-sp/

Título: Após quase 10 anos do crime, mãe de Roberta Dias sepultará restos mortais da 
filha: "Dar um basta nessa angústia"
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/interior/apos-quase-10-anos-do-crime-restos-  
mortais-de-roberta-dias-serao-sepultados-pela-familia-dar-um-basta-nessa-angustia/

Título: Acusado de matar motorista da SMS, PM aposentado vira réu por homicídio
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/acusado-de-matar-motorista-da-sms-  
pm-aposentado-vira-reu-por-homicidio/

________________________________________________________________
Título: MILITARES RECLAMAM DE DEMORA DO ESTADO PARA CUMPRIR DECISÕES 
JUDICIAIS
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Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/338015/militares-reclamam-de-demora-  
do-estado-para-cumprir-decisoes-judiciais

________________________________________________________________
Título: Juiz determina que seja emitida a certidão de óbito de Roberta Dias
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/11/juiz-determina-que-seja-  
emitida-a-certidao-de-obito-de-roberta-dias.ghtml

________________________________________________________________
Título: Fugitivo de Alagoas é preso em cidade do interior de São Paulo suspeito de 
homicídio
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/11/fugitivo-de-alagoas-e-preso-  
em-cidade-do-interior-de-sao-paulo-suspeito-de-homicidio

Título: Por matar ex-mulher grávida a facadas, acusado é condenado a 23 anos de prisão 
em Alagoas
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/11/por-matar-ex-mulher-gravida-  
a-facadas-acusado-e-condenado-a-23-anos-de-prisao-em-alagoas

________________________________________________________________
Título: Tribunal de Justiça doa 110 kg de alimentos para a Casa da Mulher
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/tribunal-de-justica-doa-110-  
kg-de-alimentos-para-casa-da-mulher/

Título: Presidente do TJAL recebe integrantes das equipes multidisciplinares
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/presidente-do-tjal-recebe-  
integrantes-das-equipes-multidisciplinares/

________________________________________________________________
Título: Após quase 10 anos do crime, mãe sepultará restos mortais de Roberta Dias
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/apos-quase-10-anos-do-crime-mae-  
sepultara-restos-mortais-de-roberta-dias-/3/79843
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________________________________________________________________
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/


