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________________________________________________________________
Título: Concurso juiz: TJAL divulga resultado da prova oral e da avaliação de títulos
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/concurso-juiz-tjal-divulga-resultado-da-  
prova-oral-e-da-avaliacao-de-titulos/

 

________________________________________________________________
Título: Concurso juiz: TJAL divulga resultado da prova oral e da avaliação de títulos
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397283/concurso-juiz-tjal-divulga-resultado-  
da-prova-oral-e-da-avaliacao-de-titulos/

Título: Júri de assassinos de Hudson Melanias é suspenso e remarcado para fevereiro do 
próximo ano
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397420/juri-de-assassinos-de-hudson-  
melanias-e-suspenso-e-remarcado-para-fevereiro-do-proximo-ano/

Título: Casa de Direitos de Maceió realiza 50 audiências durante a Semana Nacional de 
Conciliação
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1397393/casa-de-direitos-de-maceio-realiza-50-  
audiencias-durante-a-semana-nacional-de-conciliacao/

________________________________________________________________
Título: Judiciário de Alagoas funciona em regime de plantão de 13 a 15 de novembro



Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-de-alagoas-funciona-em-regime-de-  
plantao-de-13-a-15-de-novembro/

________________________________________________________________
Título: Judiciário funciona em regime de plantão de 13 a 15 de novembro
Link  :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/judiciario-funciona-em-regime-de-plantao-de-  
13-a-15-de-novembro/

________________________________________________________________
Título: JUSTIÇA LIBERA RESTOS MORTAIS DE ROBERTA DIAS PARA SEPULTAMENTO
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/338087/justica-libera-restos-mortais-de-  
roberta-dias-para-sepultamento

________________________________________________________________
Título: Judiciário funciona em regime de plantão durante feriado da Proclamação da 
República; confira
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/12/judiciario-funciona-em-regime-  
de-plantao-durante-feriado-da-proclamacao-da-republica-confira

Título: Julgamento do filho de ex-secretário de Educação é adiado para o próximo ano
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/12/julgamento-do-filho-de-ex-  
secretario-de-educacao-e-adiado-para-o-proximo-ano

________________________________________________________________
Título: Equatorial deve indenizar cliente em R$ 8 mil por cobrança indevida
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/12/equatorial-deve-indenizar-  
cliente-em-r-8-mil-por-cobranca-indevida/

Título: Judiciário funciona em regime de plantão de 13 a 15 de novembro
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/12/judiciario-funciona-em-  
regime-de-plantao-de-13-a-15-de-novembro/

________________________________________________________________
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Título: Casa de Direitos de Maceió realiza 50 audiências durante a Semana Nacional de 
Conciliação
Link  :   https://www.seprev.al.gov.br/noticia/casa-de-direitos-de-maceio-realiza-50-  
audiencias-durante-a-semana-nacional-de-conciliacao-12-11-2021-14-40-829

________________________________________________________________
Título: Semana da Conciliação: mediadora Sumay Larré fala sobre estímulo à cultura da paz
Link  :   https://al1.com.br/informacao/noticias/67000/semana-da-conciliacao-mediadora-  
sumay-larre-fala-sobre-estimulo-a-cultura-da-paz

________________________________________________________________
Título: Acusados de matar o jovem Hudson Melanias em 2019 vão a júri popular no dia 8 
de fevereiro
Link  :   https://www.7segundos.com.br/arapiraca/noticias/2021/11/12/191755-acusados-  
de-matar-o-jovem-hudson-melanias-em-2019-vao-a-juri-popular-no-dia-8-de-fevereiro?
amp

________________________________________________________________
Título: Judiciário funciona em regime de plantão de 13 a 15 de novembro
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/judiciario-funciona-em-regime-de-  
plantao-de-13-a-15-de-novembro/11/79858

________________________________________________________________
Título: TJAL, Seris e CNJ debatem funcionamento do Escritório Social
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/tjal-seris-e-cnj-debatem-  
funcionamento-do-escritorio-social/

________________________________________________________________
Título: Servidores do judiciário alagoano paralisam as atividades e pedem reparação 
salarial
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Link  :   https://www.br104.com.br/justica/servidores-do-judiciario-alagoano-paralisam-as-  
atividades-e-pedem-reparacao-salarial/


