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Título : Justiça nega indenização a mulher que teve parto durante carência contratual de plano de 
saúde
Link  : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346684/2019/10/01/justica-nega-indenizacao-a-
mulher-que-teve-parto-durante-carencia-contratual-de-plano-de-saude 

Título : Justiça de Alagoas nega indenização a mulher que teve parto durante carência contratual
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/10/01/%ef%bb%bfjustica-de-alagoas-nega-
indenizacao-a-mulher-que-teve-parto-durante-carencia-contratual/ 

Título : Prova para juiz do TJAL será realizado no próximo domingo (6) em seis locais
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/prova-para-juiz-do-tjal-acontece-
neste-domingo-6-em-seis-locais-candidatos-devem-conferir-onde-farao-prova-no-site-da-fundacao-
carlos-chagas-7-729-pessoas-concorrem-por-20-vagas-o-concurso-par/ 

Título : Justiça nega indenização a mulher que teve parto durante carência contratual
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/justica-nega-indenizacao-mulher-
que-teve-parto-durante-carencia-contratual-segundo-decisao-nao-houve-prova-de-que-paciente-
estava-em-situacao-de-risco-para-requerer-atendimento-de-urgencia-com/ 

Título :  TJ abre inscrições para processo seletivo de estagiários em Arquitetura
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/tj-abre-inscricoes-para-processo-
seletivo-de-estagiarios-em-arquitetura-interessados-devem-se-inscrever-ate-o-dia-14-deste-mes-
aprovados-comporao-cadastro-reserva-no-poder-judiciario-estudantes-dev/ 

Título :  Justiça nega indenização a mulher que teve parto durante carência contratual
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/justica-nega-indenizacao-a-mulher-
que-teve-parto-durante-carencia-contratual_87139.php 

Título : Justiça afasta PM acusado de homicídio contra padeiro em Cruz das Almas
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/justica-afasta-pm-acusado-de-
homicidio-contra-padeiro-em-cruz-das-almas_87071.php 
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Título : Com entrega de viaturas, Renan Filho abre Governo Presente em Arapiraca nesta quinta-
feira (3)
Link  : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/31113-com-entrega-de-viaturas-renan-
filho-abre-governo-presente-em-arapiraca-nesta-quinta-feira-3 

Título : Justiça decide afastar PM acusado de matar padeiro na Cruz das Almas
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1249690/justica-decide-afastar-pm-acusado-de-matar-
padeiro-na-cruz-das-almas/ 

Diário Arapiraca__________________________________________________________________

Título : PM acusado de homicídio contra padeiro em Cruz das Almas é afastado pela Justiça 
Link  :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/pm-acusado-de-homicidio-contra-padeiro-em-
cruz-das-almas-e-afastado-pela-justica-/11/60283 

Título : Prova para juiz do TJAL acontece neste domingo (6) em seis locais
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/10/2019/65279prova-para-juiz-do-tjal-
acontece-neste-domingo-6-em-seis-locais/145770 

Título :  População do Agreste terá acesso a serviços da Justiça e emissão de documentos
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/10/2019/populacao-do-agreste-tera-
acesso-a-servicos-da-justica-e-emissao-de-documentos/145752 

Título : Moradia Legal revalida cadastro de imóveis em Penedo
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/01/10/2019/moradia-legal-revalida-
cadastro-de-imoveis-em-penedo/145777 

Título :  Justiça afasta das funções policial que confessou ter matado padeiro em Maceió
Link  :   http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-afasta-das-funcoes-
policial-que-confessou-ter-matado-padeiro-em-maceio/7966637/ 

Título : Fórum de Judicialização em Saúde acontece nos dias 24 e 25 em Maceió
Link  :  https://painelnoticias.com.br/geral/158960/forum-de-judicializacao-em-saude-acontece-nos-
dias-24-e-25-em-maceio 
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Título : Justiça afasta das funções policial militar acusado de matar padeiro em Maceió
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/01/justica-afasta-das-funcoes-policial-
militar-acusado-de-matar-padeiro-em-maceio.ghtml 

Título : TJ abre inscrições para processo seletivo de estagiários em Arquitetura
Link  : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-abre-inscricoes-para-processo-seletivo-de-
estagiarios-em-arquitetura/ 

Título : Prova para juiz do Poder Judiciário acontece neste domingo
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/50494-prova-para-juiz-do-poder-
judiciario-acontece-neste-domingo 

Título : Prova para juiz do TJAL acontece em seis locais neste domingo (06)
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/01/150579/prova-para-juiz-do-tjal-
acontece-em-seis-locais-neste-domingo-06.html 

Título : Justiça nega indenização a mulher que teve parto durante carência contratual
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/01/150603/justica-nega-indenizacao-a-
mulher-que-teve-parto-durante-carencia-contratual.html 

Título : 14ª Vara Criminal promove mutirão para agilizar 200 processos
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/01/150538/14-vara-criminal-promove-
mutirao-para-agilizar-200-processos.html 

Título : Justiça afasta policial acusado de matar motociclista por engano
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/01/150582/justica-afasta-policial-
acusado-de-matar-motociclista-por-engano.html 
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