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Título   : Alagoas terá mais uma etapa da Semana da Justiça pela Paz em Casa
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/alagoas-tera-mais-uma-etapa-da-
semana-da-justica-pela-paz-em-casa/

Título   : TJ de Alagoas decide que greve da Educação em Arapiraca foi legal
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/tj-de-alagoas-decide-que-greve-da-
educacao-em-arapiraca-foi-legal/

Título   : Judiciário promove casamento coletivo em Rio Largo nesta quinta-feira (9)
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/judiciario-promove-casamento-
coletivo-em-rio-largo-nesta-quinta-feira-9-cinquenta-casais-da-igreja-evangelica-assembleia-de-
deus-casadril-deverao-oficializar-a-uniao-cerimonia-sera-conduzida-pelo/

Título   : Conselho Nacional de Justiça abre inscrições para ‘Prêmio Conciliar é Legal’
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/conselho-nacional-de-justica-abre-
inscricoes-para-premio-conciliar-e-legal/

Repórter Nordeste_________________________________________________________________

Título   : Usinas: Corregedor do TJ descarta irregularidades; MP investiga ação na Justiça
Link     : http://reporternordeste.com.br/blogs/odilonrios/usinas-corregedor-do-tj-descarta-
irregularidades-mp-investiga-recuperacao-judicial/

Título   : TJ julga lei sobre idades mínima e máxima para ingresso na PM
Link     : http://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-julga-lei-sobre-idades-minima-e-maxima-para-
ingresso-na-pm/

Título   : Corregedor diz que ação de usinas tem trâmite normal
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=314900

Título   : Ação do MPE/AL impede aplicação de aumento abusivo nos planos de saúde
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/acao-do-mpeal-impede-aplicacao-de-
aumento-abusivo-nos-planos-de-saude-_43597.php

Título   : Tribunal de Justiça decide que greve da Educação em Arapiraca foi legal
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/tribunal-de-justica-decide-que-greve-
da-educacao-em-arapiraca-foi-legal_43584.php
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Título   : Acusado de homicídio na Serraria é condenado a 12 anos de prisão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_43589.php

Título   : Prefeitura de Arapiraca terá que devolver valores descontados a grevistas
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312420/2017/11/07/prefeitura-de-arapiraca-tera-
que-devolver-valores-descontados-a-grevistas

Título   : Falta de quórum adia julgamento de lei sobre idades mínima e máxima para ingresso na 
PM
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312429/2017/11/07/falta-de-quorum-adia-
julgamento-de-lei-sobre-idades-minima-e-maxima-para-ingresso-na-pm

Título   : Sem quórum, TJ-AL não julga lei sobre idade para ingresso na Polícia Militar
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/sem-quorum-tj-al-nao-julga-lei-sobre-idade-para-
ingresso-na-policia-militar.ghtml

Título   : Acusado de matar e esconder corpo dentro de guarda-roupa em Marechal Deodoro, AL, 
vai a júri popular
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/acusado-de-matar-e-esconder-corpo-dentro-de-
guarda-roupa-em-marechal-deodoro-al-vai-a-juri-popular.ghtml

Título   : Acusado de homicídio na Serraria é condenado a 12 anos de prisão
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106228/acusado-de-homicidio-na-serraria-e-
condenado-12-anos-de-prisao/

Título   : TJ adia julgamento de lei sobre idade para ingresso na PM por falta de quórum
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106480/tj-adia-julgamento-de-lei-sobre-idade-para-
ingresso-na-pm-por-falta-de-quorum/

Título   : Judiciário promove casamento coletivo em Rio Largo nesta quinta-feira (9)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106411/%EF%BB%BFjudiciario-promove-
casamento-coletivo-em-rio-largo-nesta-quinta-feira-9/

Título   : Acusado de matar e ocultar cadáver em guarda-roupa vai a júri nesta quarta (8)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106318/acusado-de-matar-e-ocultar-cadaver-em-
guarda-roupa-vai-juri-nesta-quarta-8/

Título   : Construtora deve indenizar condomínio em R$ 30 mil por defeitos
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106275/construtora-deve-indenizar-condominio-em-r-
30-mil-por-defeitos/
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Título   : Vai a júri acusado de matar e ocultar cadáver em guarda-roupa
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/vai-a-juri-acusado-de-matar-e-
ocultar-cadaver-em-guarda-roupa/?cHash=a61d5927434e637d42c7d1f8d1f48976

Diário Penedense_________________________________________________________________

Título   : TJ julga lei sobre idades mínima e máxima para ingresso na PM
Link     : http://diariopenedense.com.br/2017/11/tj-julga-lei-sobre-idades-minima-e-maxima-para-
ingresso-na-pm/
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