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Título    :   Processo sobre fiscalização será julgado “o mais rápido possível”, afirma juiz 

Link      :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60145-processo-sobre-fiscalizacao-sera-julgado-o-

mais-rapido-possivel-afirma-juiz 
 

 

Título    :   Candidato a prefeito de Maceió almoça com governador em exercício 

Link      :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/05/candidato-a-prefeito-de-maceio-almoca-com-

governador-em-exercicio 

 

Título    :     Processo sobre fiscalização dos táxis-lotação será julgado em "menor espaço", diz juiz  

Link      :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/05/acao-contra-fiscalizacao-da-arsal-com-os-taxis-
lotacao-sera-julgada-em-menor-espaco-diz-juiz 

Título    :     AMA entrega listagem de taxistas que atuam na região Metropolitana ao Tribunal de Justiça 

Link      :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/05/ama-entrega-listagem-de-taxistas-que-atuam-na-

regiao-metropolitana-ao-tribunal-de-justica 
 

 
 

Título    :     Ação sobre fiscalização de ‘táxis-lotação’ será julgado ‘o mais rápido possível’ 

Link      :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/10/05/acao-sobre-fiscalizacao-de-taxis-lotacao-sera-

julgado-o-mais-rapido-possivel/ 
 
Título    :     AMA entrega listagem de taxistas que atuam na região Metropolitana ao Tribunal de Justiça 

Link      :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/10/05/ama-entrega-listagem-de-taxistas-que-atuam-na-

regiao-metropolitana-ao-tribunal-de-justica/ 
 

 
 

Título    :     Novos interinos recebem orientações do corregedor Fernando Tourinho 

Link      :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/10/05/76706-novos-interinos-recebem-orientacoes-do-

corregedor-fernando-tourinho 
 

 
 

Título    :     Justiça diz que julgará processo sobre táxis-lotação 'o mais rápido possível' 

Link      :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/justica-diz-que-julgara-processo-sobre-taxis-

lotacao-o-mais-rapido-possivel_116492.php 
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Título    :     Processo sobre fiscalização dos 'táxis-lotação' será julgado 'o mais rápido possível', diz juiz 

Link      :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-julgado-o-
mais-rapido-possivel-diz-juiz/ 
 
Título    :     Judiciário regulamenta atividades dos oficiais de Justiça na Etapa Amarela 
Link      :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-regulamenta-atividades-dos-oficiais-de-justica-na-

etapa-amarela/ 

 

 
 

Título    :     Ação sobre fiscalização de táxis-lotação será julgado mais rápido possível, diz juiz  
Link      :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/acao-sobre-fiscalizacao-de-taxis-lotacao-sera-julgado-mais-
rapido-possivel-diz-juiz/ 
 

 

 

Título    :     Processo sobre fiscalização dos ‘táxis-lotação’ será julgado ‘o mais rápido possível’, afirma juiz 

Link      :   https://www.alagoasweb.com/2020/10/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-julgado-o-
mais-rapido-possivel-afirma-juiz/ 
 
Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título    :     Ação sobre fiscalização de ‘táxis-lotação’ será julgado ‘o mais rápido possível’ 

Link      :   https://www.portalacta.com/noticia/494/ao-sobre-fiscalizao-de-atxis-lotaoa-ser-julgado-ao-mais-rpido-

possvela 
 

 
 

Título    :     Delegacia Especial dos Crimes Contra Vulneráveis fecha rede proteção 

Link      :   
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/79287/delegacia_especial_dos_crimes_contra_vulneraveis_fecha_rede
_protecao 
 

 
 

Título    :     Delegacia Especial dos Crimes Contra Vulneráveis fecha rede proteção, diz Tutmés Airan 

Link      :   https://www.jornaldasalagoas.com.br/2020/10/05/delegacia-especial-dos-crimes-contra-vulneraveis-

fecha-rede-protecao-diz-tutmes-airan/ 
 

 
 

Título    :     TJ empossa mediadores e profissionais das equipes multidisciplinares 

Link      :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/tj-empossa-mediadores-e-profissionais-das-

equipes-multidisciplinares/ 
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Título    :     Judiciário regulamenta atividades dos oficiais de Justiça na Etapa Amarela 

Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/judiciario-regulamenta-atividades-dos-oficiais-
de-justica-na-etapa-amarela-corregedor-geral-da-justica-de-alagoas-reuniu-se-com-representantes-da-
categoria-para-alinhar-informacoes-sobre-o-ato-normati/ 
 

O Dia+_______________________________________________________________________________ 

Título    :     CNJ ouve experiências de regularização fundiária de AL, MA, PI e BA 

Link      :   https://odiamais.com.br/cnj-ouve-experiencias-de-regularizacao-fundiaria-de-al-ma-pi-e-ba/ 
 

Giro 82_______________________________________________________________________________ 

Título    :     Judiciário regulamenta atividades do oficias de justiça na etapa amarela 

Link      :   https://giro82.com.br/noticia/4788/judiciario-regulamenta-atividades-dos-oficiais-de-justica-na-

etapa-amarela 

 

Diário de Arapiraca_____________________________________________________________________ 

Título    :     Juiz afirma que processo que envolve os 'táxis-lotação' será julgado em breve 

Link      :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/juiz-afirma-que-processo-que-envolve-os-taxis-lotacao-

sera-julgado-em-breve/11/67732 

 

Portal Agora Alagoas___________________________________________________________________ 

Título    :     Justiça relata que julgará processo sobre táxis-lotação 'o mais rápido possível'  

Link      :    https://portalagoraalagoas.com/noticia/3623/justica-relata-que-julgara-processo-sobre-taxis-

lotacao-o-mais-rapido-possivel.html 

 

Folha de Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título    :   Processo sobre fiscalização dos ‘táxis-lotação’ será julgado ‘o mais rápido possível’, afirma juiz 

Link      :   https://folhadealagoas.com.br/2020/10/05/processo-sobre-fiscalizacao-dos-taxis-lotacao-sera-

julgado-o-mais-rapido-possivel-afirma-juiz/ 

 

 

 

Título    :     Juiz diz que resolução do imbróglio envolvendo transporte complementar e Arsal será em breve 

Link      :   http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn96866972/juiz-diz-que-resolucao-do-imbroglio-

envolvendo-transporte-complementar-e-arsal-sera-em-breve 

 

 

Título    :  Crianças registradas somente com o nome da mãe passam pelo Núcleo de Promoção da Filiação – Bom 

Dia Alagoas 

Link      :   https://globoplay.globo.com/v/8913633/programa/ 
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