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Título :    Após pedido de providência no CNJ, Tribunal de Justiça de AL passa a divulgar sessões ao vivo 
Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158897-apos-pedido-de-providencia-no-cnj-tribunal-de-

justica-de-al-passa-a-divulgar-sessoes-ao-vivo 

Título :  TJ/AL promove live sobre atividades presenciais no Judiciário de Alagoas 
Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158923-tjal-promove-live-sobre-atividades-presenciais-no-

judiciario-de-alagoas 

 

Título :    Fatos & Notícias - DÉCIMO TERCEIRO 
O Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu ontem que a Prefeitura de Maceió restabeleça o pagamento do 13º salário dos 

servidores municipais nos meses de aniversário, conforme determina a legislação municipal e proceda ao pagamento dos 

meses em atraso. A Prefeitura suspendeu o pagamento alegando questões financeiras em virtude da pandemia do novo 

coronavírus. Estão pendentes, até agora, os meses de maio, junho, julho e agosto. 
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/281697/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn11092020 

 

 

Título :  Servidores da prefeitura de Maceió protestam por 13º salário 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/11/servidores-da-prefeitura-de-maceio-protestam-por-13o-

salario/ 

 

Título :    Servidores protestam por 13º salário 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11092020a 

Título  : Seris divulga novas datas para entrega de alimentos de familiares aos reeducandos 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/11/seris-divulga-novas-datas-para-entrega-de-alimentos-de-

familiares-aos-reeducandos/ 

 

 

 

Título  :  Após novo calendário, parentes de presos suspendem protesto 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/apos-novo-calendario-parentes-de-presos-suspendem-

protesto_114622.php 

 

 

Título  :  Depois de familiares de presos não conseguirem entregar alimentos, Seris divulga novas datas para 

recebimento de feiras nos presídios em Maceió  

https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158897-apos-pedido-de-providencia-no-cnj-tribunal-de-justica-de-al-passa-a-divulgar-sessoes-ao-vivo
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158897-apos-pedido-de-providencia-no-cnj-tribunal-de-justica-de-al-passa-a-divulgar-sessoes-ao-vivo
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158923-tjal-promove-live-sobre-atividades-presenciais-no-judiciario-de-alagoas
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/11/158923-tjal-promove-live-sobre-atividades-presenciais-no-judiciario-de-alagoas
https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/281697/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn11092020
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/11/servidores-da-prefeitura-de-maceio-protestam-por-13o-salario/
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/11/servidores-da-prefeitura-de-maceio-protestam-por-13o-salario/
https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed11092020a
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/11/seris-divulga-novas-datas-para-entrega-de-alimentos-de-familiares-aos-reeducandos/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/11/seris-divulga-novas-datas-para-entrega-de-alimentos-de-familiares-aos-reeducandos/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/apos-novo-calendario-parentes-de-presos-suspendem-protesto_114622.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/apos-novo-calendario-parentes-de-presos-suspendem-protesto_114622.php


Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/11/seris-divulga-novo-calendario-para-entrega-de-alimentos-no-

complexo-prisional-de-maceio.ghtml 

 

Minha Alagoas________________________________________________________________________ 

Título  :  Depois de familiares de presos não conseguirem entregar alimentos, Seris divulga novas datas para 
recebimento de feiras nos presídios em Maceió 
Link    :     https://www.minhaalagoas.com.br/2020/09/depois-de-familiares-de-presos-nao-conseguirem-entregar-alimentos-

seris-divulga-novas-datas-para-recebimento-de-feiras-nos-presidios-em-maceio/ 

 

 

Título  :  Após novo calendário, parentes de presos suspendem protesto 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/114622/Apos-novo-calendario,-parentes-de-presos-suspendem-

protesto 

 

 

Título  :  Justiça passa a ter 30% de trabalho presencial a partir de segunda-feira (14) 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/justica-passa-ter-30-de-trabalho-presencial-partir-desta-

segunda-14-fica-autorizado-o-ingresso-do-publico-externo-nas-unidades-judiciarias-mas-so-de-quem-tiver-atendimento-

ou-audiencia-agendada/ 

 

 

Título  :    Depois da ex, prefeita também pode ser condenada e PP entra na briga pela Prefeitura  

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/11/depois-da-ex-prefeita-tambem-pode-ser-condenada-e-pp-

entra-na-briga-pela-prefeitura-do-passo 

Folha BV______________________________________________________________________________ 

Título  :    Curso online voltado para magistrados está com inscrições abertas 

Link    :     https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Curso-online-voltado-para-magistrados-esta-com-inscricoes-

abertas/68825 

 

Folha de Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça passa a ter 30% de trabalho presencial a partir desta segunda (14) 
Link    :     https://folhadealagoas.com.br/2020/09/11/justica-passa-a-ter-30-de-trabalho-presencial-a-partir-desta-segunda-

14/ 

 

Todo o conteúdo do Portal Novo E xtra está protegido pela legisla ção brasileira sobre direit o autoral. É proi bida a cópia/re produçã o deste material em qualquer meio de comunica ção sem a devida autoriza ção. Se de seja com partilhar, utilize os meios for neci dos no Portal Novo E xtra. 
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