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Título :  Justiça inaugura centro de conciliação em Arapiraca, nesta sexta (6)
Link  :   https://boainformacao.com.br/2019/09/%ef%bb%bfjustica-inaugura-centro-de-conciliacao-
em-arapiraca-nesta-sexta-6/ 

Título : MPAL tenta cassar liminar que suspendeu venda de usinas mineiras por R$ 340 milhões
Link  :  https://diariodopoder.com.br/mpal-tenta-cassar-liminar-que-suspendeu-venda-de-usinas-
mineiras-por-r-340-milhoes/ 

Título : MP pede cassação de liminar que suspende a venda de usinas do Triângulo Mineiro
Link  :  https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/09/05/mp-pede-cassacao-de-
liminar-que-suspende-a-venda-de-usinas-do-triangulo-mineiro.ghtml 

Título : Arapiraca ganha centro judicial de conciliação
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/05/arapiraca-ganha-centro-judicial-de-
conciliacao.ghtml 

Título : 81 crianças e adolescentes vivem em abrigos em Maceió
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/05/81-criancas-e-adolescentes-vivem-em-
abrigos-em-maceio.ghtml 

Título : Justiça dá orientações para evitar abandonos de recém-nascidos
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-da-orientacoes-para-evitar-abandonos-de-
recem-nascidos/ 

O Dia Mais______________________________________________________________________

Título : Justiça inaugura centro de conciliação em Arapiraca, nesta sexta
Link  :  https://odiamais.com.br/%EF%BB%BFjustica-inaugura-centro-de-conciliacao-em-
arapiraca-nesta-sexta/ 

Título :  TJAL e FCC divulgam lista com inscrições de concurso para juiz substituto
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Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/tjal-e-fcc-divulgam-lista-com-
inscricoes-de-concurso-para-juiz-substituto_85096.php 

Título : Suspeito de assassinar suplente de vereador se apresenta após TJ decretar prisão
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/suspeito-de-assassinar-suplente-de-
vereador-em-arapiraca-se-entrega-a-policia_85116.php 

Título :  Tribunal de Justiça e Assembleia assinam convênio para cessão de servidores
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/05/148539/tribunal-de-justica-e-
assembleia-assinam-convenio-para-cessao-de-servidores.html 

Título :  Suplente de vereador morto em Arapiraca pode ter sido vítima de homofobia
Link  :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/85094/interna-noticias.php 

Prefeitura de Arapiraca____________________________________________________________

Título :  PARCERIA ENTRE PREFEITURA E TJ/AL PERMITE INTERIORIZAÇÃO DE 
CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Link  :  http://web.arapiraca.al.gov.br/2019/09/parceria-entre-prefeitura-e-tjal-permite-
interiorizacao-de-centro-de-solucao-de-conflitos/ 

Título : Secretário e presidente do TJ/AL debatem judicialização na Saúde
Link  :  http://programacidadania.com.br/secretario-e-presidente-do-tjal-debatem-judicializacao-na-
saude/ 

SINDOJUS______________________________________________________________________

Título :  Reunião no TJ define pontos importantes para oficiais de justiça
Link  :   http://sindojus-al.org.br/portal/2019/09/reuniao-no-tj-define-pontos-importantes-para-
oficiais-de-justica/ 

Título : Secretário e presidente do TJ/AL debatem judicialização na Saúde 
Link  :  http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn89745712/secretario-e-presidente-do-tj-al-
debatem-judicializacao-na-saude 

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título : Justiça inaugura centro de conciliação em Arapiraca nesta sexta (6) 
Link  :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/justica-inaugura-centro-de-conciliacao-em-
arapiraca-nesta-sexta--6-/11/59763 
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Título :  Muitas crianças que foram abandonadas esperam por um lar em Alagoas
Link  :   http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/muitas-criancas-que-foram-
abandonadas-esperam-por-um-lar-em-alagoas/7900930/ 
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