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Título   : Esmal divulga data das provas da seleção para estágio em Direito no TJ/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/esmal-divulga-data-das-provas-da-
selecao-para-estagio-em-direito-no-tjal/

Título   : I Semana do Livro e da Biblioteca da Esmal tem início nesta quarta-feira (25)
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/i-semana-do-livro-e-da-biblioteca-
da-esmal-tem-inicio-nesta-quarta-feira-25/

Título   : Estudantes da rede pública participam da I Semana do Livro da Esmal
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/%EF%BB%BFestudantes-da-rede-
publica-participam-da-i-semana-do-livro-da-esmal/

Título   : Presidente Otávio Praxedes participa de posse da nova composição do TSE
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/presidente-otavio-praxedes-participa-
de-posse-da-nova-composicao-do-tse/

Título   : Coleta Seletiva no TJ arrecada 271 kg de materiais recicláveis em uma semana
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/coleta-seletiva-arrecada-271-kg-de-
materiais-reciclaveis-em-uma-semana-servidores-podem-contribuir-trazendo-papelao-papel-
embalagens-tetra-pak-aluminio-ferro-vidros-revistas-e-jornais-embalagen/

Título   : Moradia Legal III: equipe vai esclarecer dúvidas de prefeitos na AMA
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/moradia-legal-iii-equipe-esclarece-
duvidas-de-prefeitos-na-segunda-feira-30/

Título   : Juízes João Dirceu e Henrique Teixeira recebem títulos de cidadão de Maravilha
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/juiz-joao-dirceu-recebe-titulo-de-
cidadao-de-maravilha-na-proxima-sexta-27/

Título   : Sinteal e Município decidem por nova audiência no TJ em novembro
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/sinteal-e-municipio-decidem-por-
nova-audiencia-no-tj-em-novembro/

Título   :  Fatos & Notícias
LIVROS
A Escola Superior da Magistratura de Alagoas (Esmal) promove, de hoje até segunda-feira, 30, a I 
Semana do Livro e da Biblioteca da Esmal. Nesta quarta-feira, serão realizadas atividades voltadas 
para os alunos de rede pública de ensino. Como forma de incentivar a leitura, as crianças participarão 
de uma roda de contação de estórias e serão presenteadas com livros infantis.
LIVROS 2
Também a partir de hoje, será possível conhecer documentos históricos do arquivo do Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ/AL). A exposição é aberta ao público em geral. A Esmal está localizada na Rua 
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Cônego Machado, no Farol. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314247

Título   :  Alagoas registrou 184 novos inquéritos sobre violência doméstica
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/alagoas-registrou-184-novos-
inqueritos-sobre-violencia-domestica_42904.php

Título   : Sinteal e Município decidem por nova audiência no TJ em novembro
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1102982/sinteal-e-municipio-decidem-por-nova-
audiencia-tj-em-novembro/

Título   : Justiça determina encerramento das atividades do lixão de Teotônio Vilela
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/justica-determina-
encerramento-das-atividades-do-lixao-de-teotonio-vilela/6242099/

Título   : Alagoas é o estado do país com menor taxa de inquéritos de violência doméstica contra a 
mulher
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/alagoas-e-o-estado-do-pais-com-menor-taxa-de-
inqueritos-de-violencia-domestica-contra-a-mulher.ghtml

Título   : Moradia Legal III: equipe esclarece dúvidas de prefeitos nesta segunda (30)
Link     : http://tribunahoje.com/noticia/224341/cidades/2017/10/25/moradia-legal-iii-equipe-
esclarece-duvidas-de-prefeitos-nesta-segunda-30.html

Título   : Sinteal e Município de Maceió decidem por nova audiência no TJ em novembro
Link     : http://tribunahoje.com/noticia/224361/educacao/2017/10/25/sinteal-e-municipio-de-
maceio-decidem-por-nova-audiencia-no-tj-em-novembro.html

Título   : Sinteal e Município decidem por nova audiência no TJ em novembro
Link     : http://maceio.7segundos.ne10.uol.com.br/noticias/2017/10/25/97833/sinteal-e-municipio-
decidem-por-nova-audiencia-no-tj-em-novembro.html

Sertão na Hora___________________________________________________________________

Título   : Equipe do Moradia Legal III esclarece dúvidas de prefeitos
Link     : http://www.sertaonahora.com.br/noticia/21332/equipe-do-moradia-legal-iii-esclarece-d-
vidas-de-prefeitos.html
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Título   : Juiz João Dirceu recebe título de cidadão de Maravilha, nesta sexta (27) 
Link     : http://www.sertaonahora.com.br/noticia/21333/-juiz-joao-dirceu-recebe-titulo-de-cidadao-
de-maravilha--nesta-sexta--27-.html

CNTE__________________________________________________________________________

Título   : AL: Audiência no TJ reúne Sinteal e gestão municipal de Maceió
Link     : http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/giro-pelos-estados/19226-al-audiencia-no-
tj-reune-sinteal-e-gestao-municipal-de-maceio.html

Título   :  Alagoas registrou 184 novos inquéritos sobre violência doméstica
Link     :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/42904/Alagoas-registrou-184-novos-inqueritos-
sobre-violencia-domestica
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