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Título :    Motoristas de transporte complementar paralisam serviço nesta terça 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/motoristas-de-transporte-complementar-paralisam-servico-

nesta-terca_115389.php 

Título  :    Caso Davi da Silva: PMs são pronunciados a júri popular seis anos após o crime 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/caso-davi-pms-sao-pronunciados-a-juri-popular-seis-anos-

apos-o-crime_115376.php 

 

 

Título  :    Formação nacional fortalece projeto de justiça restaurativa em 10 tribunais 

Link    :     https://www.conjur.com.br/2020-set-21/formacao-nacional-fortalece-justica-restaurativa-10-tribunais 

BR104________________________________________________________________________________ 

Título  :    Alagoas deve ficar sem transporte complementar nesta terça-feira (22) 
Link    :     https://www.br104.com.br/alagoas/alagoas-deve-ficar-sem-transporte-complementar-nesta-terca-feira-22/ 

 

 
 

Título  :    Protesto deixa Alagoas sem transporte complementar nesta terça-feira 
Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59715-protesto-deixa-alagoas-sem-transporte-complementar-

nesta-terca-feira 

 

 

Título  :    Transportes complementares paralisam serviços amanhã 
Link    :      https://jornaldealagoas.com.br/geral/37092/2020/09/21/transportes-complementares-paralisam-servicos-amanh 

 

 

Título  :    Bombeiros da reserva poderão atuar na Brigada de Incêndio do TJAL 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/bombeiros-da-reserva-poderao-atuar-na-brigada-de-incendio-do-tjal/ 

 

 

Título  :    Bombeiros da reserva poderão atuar na Brigada de Incêndio do TJAL 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313061/bombeiros-da-reserva-poderao-atuar-na-brigada-de-incendio-do-

tjal/ 
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Alagoas Alerta_________________________________________________________________________ 

Título  :    Pleno do Tribunal de Justiça realiza sessão virtual com transmissão ao vivo nesta terça-feira 
Link    :      https://alagoasalerta.com.br/noticias/alagoas/pleno-do-tribunal-de-justica-realiza-sessao-virtual-com-

transmissao-ao-vivo-nesta-terca-feira 

 

 

Título  :    JUSTIÇA CONDENA PREFEITO E EX-PREFEITO POR IMPROBIDADE 

Link    :     https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/282405/justica-condena-prefeito-e-ex-prefeito-por-improbidade 

 

Título  :    Motoristas de transporte complementar paralisam serviços nesta terça-feira para cobrar fiscalização 
Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/21/motoristas-de-transporte-complementar-paralisam-servicos-

nesta-terca-feira-para-cobrar-fiscalizacao 

Título  :    Homem acusado de pertencer a uma organização criminosa é preso no interior de Alagoas 

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/21/homem-acusado-de-pertencer-a-uma-organizacao-criminosa-

e-preso-no-interior-de-alagoas 

Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título  :    Justiça decide que policiais acusados da morte do jovem Davi da Silva devem ir a júri 

Link    :     https://www.portalacta.com/noticia/297/policiais-acusados-da-morte-do-jovem-davi-da-silva-vo-a-jri-popular 

 

 

Título  :    Monteirópolis: Justiça condena prefeito e ex-prefeito por improbidade 
Link    :     https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/21/monteiropolis-justica-condena-prefeito-e-ex-prefeito-

por-improbidade 

 

Título  :    Justiça condena prefeito e ex-prefeito de Monteirópolis por improbidade administrativa 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/21/justica-condena-prefeito-e-ex-prefeito-de-monteiropolis-por-

improbidade-administrativa/ 

 

 

Título  :    Sessão do Pleno do TJAL nesta terça-feira (22) tem transmissão ao vivo 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/sessao-do-pleno-nesta-terca-feira-22-tem-transmissao-ao-

vivo-todas-os-encontros-dos-orgaos-colegiados-do-tribunal-agora-estao-sendo-transmitidos-pela-internet-outras-tres-

sessoes-devem-ocorrer-na-s/ 

 

 
 

Título  :    Policiais acusados de matar Davi da Silva vão a júri popular 

Link    :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/policiais-acusados-de-matar-davi-da-silva-vao-a-juri-popular/ 
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Título  :    Durante a pandemia, Tribunal de Justiça vai continuar fazendo audiências pela internet – Bom Dia 
Alagoas 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8872924/programa/ 

 
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 compartilhar, utilize os meios for neci dos no Por tal Novo E xtra. 
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