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Título :   PARENTES DE PRESOS VOLTAM A BLOQUEAR A BR-104 
Link    :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/281618/parentes-de-presos-voltam-a-bloquear-a-br-104 

 

Notícias Concurso______________________________________________________________________ 

Título :  Município de Rio Largo/AL deve contratar professores para auxiliar alunos com autismo 

Link    :   https://noticiasconcursos.com.br/mundo-juridico/municipio-de-rio-largo-al-deve-contratar-professores-para-

auxiliar-alunos-com-autismo/ 

 

Título :  Justiça determina que o Município de Rio Largo contrate professores para auxiliar alunos com autismo 
Link    :   https://al1.com.br/index.php/noticias/geral/48127/decisao-09-09-2020-18-37-38-justica-determina-que-o-

municipio-de-rio-largo-contrate-professores-para-auxiliar-alunos-com-autismo-desembargadores-da-1-camara-civel-do-

tjal-acompanharam-a-unanimidade-o-voto-do-relator-fabio-jose-bittencourt-araujo-mantend 

Título :  Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata 
Link    :   https://al1.com.br/index.php/noticias/geral/48131/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-boca-

da-mata 

 

 

Título :  Justiça condena ex-prefeita a devolver dinheiro de combustível e uma década fora da politica  
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/10/justica-condena-ex-prefeita-a-devolver-dinheiro-de-

combustivel-e-uma-decada-fora-da-politica 

Título :  Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata 
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/10/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-

boca-da-mata 

 

 
 

Título :  TJ mantém condenação de ex-prefeita e do marido 

Link    :   https://novoextra.com.br/noticias/politica/2020/09/59410-tj-mantem-condenacao-de-ex-prefeita-e-do-marido 

 

NCNotícias____________________________________________________________________________ 

Título :   Ex - Perfeita de Passo de Camaragibe é condenada em segunda estância e está inelegível - Portal 

NCN 
Link    :   https://www.ncnoticias.com/noticia/4303/ex-perfeita-de-passo-de-camaragibe-e-condenada-em-segunda-

estancia-e-esta-inelegivel.html 
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Título :   Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata 

Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/09/10/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-

boca-da-mata/ 

Título :   Ex-prefeita é condenada a devolver dinheiro de combustível e uma década fora da politica 

Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/10/ex-prefeita-e-condenada-a-devolver-dinheiro-de-combustivel-

e-uma-decada-fora-da-politica/ 

 

Título :   Acusado de assassinar colega após assalto vai a júri popular 

Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1311065/acusado-de-assassinar-colega-apos-assalto-vai-a-juri-popular/ 

 

Título :   Justiça determina que Rio Largo contrate professores para auxiliar autistas 

Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/10/158808-justica-determina-que-rio-largo-contrate-

professores-para-auxiliar-autistas 

BR104________________________________________________________________________________ 

Título :   Dois são presos em cumprimento de mandados em União dos Palmares 

Link    :     https://www.br104.com.br/policia/dois-sao-presos-em-cumprimento-de-mandados-em-uniao-dos-palmares/ 

 

Título :   Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata 

Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/decisao-10092020-125754-acusado-de-matar-colega-apos-

assalto-deve-ir-juri-em-boca-da-mata-segundo-denuncia-vitima-do-roubo-teria-se-escondido-e-ouvido-os-disparos-data-

do-julgamento-sera-d/ 

Título :   Justiça determina que o Município de Rio Largo contrate professores para auxiliar alunos com autismo 

Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/decisao-09092020-183738-justica-determina-que-o-

municipio-de-rio-largo-contrate-professores-para-auxiliar-alunos-com-autismo-desembargadores-da-1a-camara-civel-do-

tjal-acompanharam-unanimid/ 

 

Título :   Acusado de matar colega após assalto vai a júri em Boca da Mata 

Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-vai-a-juri-em-boca-

da-mata_114508.php 

 

Título :   Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-boca-da-mata/ 
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Título :   Fala, Defensor: Descontos nas mensalidades das faculdades durante a pandemia da Covid – Fique 

Alerta 
Link    :    https://www.youtube.com/watch?v=Wt-WJaJsBmg&list=PLHSDMENBHxAya6NFdNCRdXP-N7p6hpFy6&index=5 

 

Título :   Acusado de matar colega após assalto deve ir a júri em Boca da Mata  

Link    :    https://www.alagoasnanet.com.br/v3/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-boca-da-mata/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt-WJaJsBmg&list=PLHSDMENBHxAya6NFdNCRdXP-N7p6hpFy6&index=5
https://www.alagoasnanet.com.br/v3/acusado-de-matar-colega-apos-assalto-deve-ir-a-juri-em-boca-da-mata/

