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Título     :      Agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em Maceió  

Link        :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/policia-civil-cumpre-mandados-de-busca-e-

apreensao-em-maceio-_121882.php 
 

 

Título     :   Alagoas registra aumento no número de casamentos e queda de divórcios em 2019 

Link        :       https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-registra-aumento-no-numero-de-casamentos-e-queda-

de-divorcios-em-2019/ 

Título     :   Alagoas inaugura primeiro Escritório Social nesta quinta-feira (10) 

Link        :       https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-inaugura-primeiro-escritorio-social-nesta-quinta-feira-10/ 

 

 

Título     :    Alagoas inaugura primeiro Escritório Social nesta quinta-feira (10)  

Link        :     http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/34625-alagoas-inaugura-primeiro-escritorio-social-

nesta-quinta-feira-10 

 

Título     :  Justiça e Governo inauguram Escritório Social para assistir egressos do sistema prisional 

Link        :     https://nn1.com.br/justica-e-governo-inauguram-escritorio-social/ 

 

 

Título     :  Presidente do TJAL inaugura salas da OAB, MP e Defensoria na Rodoviária 

Link        :     https://www.alagoas24horas.com.br/1329611/presidente-do-tjal-inaugura-salas-da-oab-mp-e-

defensoria-na-rodoviaria/ 

Título     :  Polícia Civil cumpre mandados contra integrantes de motoclube na capital 

Link        :     https://www.alagoas24horas.com.br/1329539/policia-civil-cumpre-mandados-contra-integrantes-de-

motoclube-na-capital/ 

 

 

Título     :   Novo portal do TJAL facilita navegação e acesso a informações e serviços 

Link        :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/12/09/novo-portal-do-tjal-facilita-navegacao-e-acesso-a-

informacoes-e-servicos 
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Título     :   Presidente da OAB-AL participa da inauguração do Centro de Atores Judiciários 

Link        :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/12/09/presidente-da-oab-al-participa-da-inauguracao-do-

centro-de-atores-judiciarios 

 

Título     :  Semana de Combate ao Sub-Registro tem início hoje  

Link        :     https://omaranhense.com/semana-de-combate-ao-sub-registro-tem-inicio-hoje/ 

 

 

Título     :  Operação da Polícia Civil em Maceió prende homem suspeito de roubo 

Link        :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/12/09/operacao-da-policia-civil-em-maceio-prende-

homem-suspeito-de-roubo.ghtml 

 

 

Título     :    Presidente do TJAL inaugura salas da OAB, MP e Defensoria na Rodoviária - HOMEPAGE 

 

Link        :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/ 

Título     :  Presidente do TJAL inaugura salas da OAB, MP e Defensoria na Rodoviária 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/presidente-do-tjal-inaugura-salas-da-oab-mp-e-

defensoria-na-rodoviaria/ 

Título     :  TJAL firma compromisso com o programa Fazendo Justiça do CNJ 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-firma-compromisso-com-o-programa-

fazendo-justica-do-cnj-na-oportunidade-o-plano-executivo-elaborado-especificamente-para-alagoas-foi-

entregue-ao-presidente-tutmes-airan-e-para-o-supervisor-do-gm/ 

Título     :  Natal Solidário 2020 terá juiz Papai Noel e distanciamento social 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/natal-solidario-2020-tera-juiz-papai-noel-e-

distanciamento-social-entrega-de-presentes-doados-para-150-criancas-por-magistrados-e-demais-servidores-

da-justica-acontece-quinta-feira-10-todos-os-pr/ 

Título     :  Semana da Conciliação termina com 57% de acordos em Maceió e Arapiraca 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/semana-da-conciliacao-termina-com-57-de-

acordos-em-maceio-e-arapiraca/ 

Título     :  Alagoas inaugura nesta quinta-feira primeiro Escritório Social 
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Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/alagoas-inaugura-nesta-quinta-feira-primeiro-

escritorio-social/ 

 

 

Título     :  Operação da Delegacia de Roubos cumpre mandados em Maceió 

Link        :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/12/09/operacao-da-delegacia-de-roubos-cumpre-

mandados-em-maceio/ 
 

 

Título     :  Matadouro Público de Porto Calvo é reaberto 

Link        :     http://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/12/09/165455-matadouro-publico-de-porto-calvo-e-

reaberto 

 

 

Título     :     Operação da Delegacia de Roubos cumpre mandados em Maceió 

Link        :     https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/operacao-da-delegacia-de-roubos-cumpre-mandados-

em-maceio/3/69431 

 

 

Título     :  Alagoas inaugura primeiro Escritório Social nesta quinta-feira (10)  

Link        :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/alagoas-inaugura-primeiro-escritorio-social-nesta-quinta-feira-

10/ 

 

 

Título     :  Alagoas inaugura primeiro Escritório Social nesta quinta-feira (10) 

Link        :     https://noticias.al/alagoas-inaugura-primeiro-escritorio-social-nesta-quinta-feira-10/ 
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