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Título       :  Ana Paula Mendes do Gabinete de Políticas Públicas da Mulher entrega demandas ao 

Tribunal de Justiça 
Link          :     https://www.noticiasdeverdade.com.br/ana-paula-mendes-do-gabinete-de-politicas-publicas-da-

mulher-entrega-demandas-ao-tribunal-de-justica/ 

 

 

 

Título        :   Programa “Tem Saída”, implantado pela Comissão Especial da Mulher da OAB-AL, firma 
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Link          :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/03/01/programa-tem-saida-implantado-pela-comissao-
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Título        :  Consumidora deve ser indenizada em R$ 8 mil por cobrança abusiva de conta de luz  
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concorrendo-a-20-cargos-de-juiz/ 
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Link         :      https://www.alagoas24horas.com.br/1345359/tjal-divulga-resultado-de-prova-e-175-seguem-

concorrendo-a-20-cargos-de-juiz/ 

Título       :  Consumidora deve ser indenizada em R$ 8 mil por cobrança abusiva em 2017 
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Título      :  Juízas Ana Florinda e Joyce Florentino abordam a mulher na visão sistêmica da família 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/juizas-ana-florinda-e-joyce-florentino-abordam-
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Título      :  Estágio em História: Esmal divulga lista preliminar dos aprovados 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/estagio-em-historia-esmal-divulga-lista-

preliminar-dos-aprovados/ 

Título      :  Poder Judiciário viabiliza apoio da Prefeitura à Casa da Mulher Alagoana 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/poder-judiciario-viabiliza-apoio-da-prefeitura-

casa-da-mulher-alagoana/ 

Título      :  Semana da Justiça pela Paz em Casa tem quase 200 audiências pautadas em Maceió 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/semana-da-justica-pela-paz-em-casa-tem-

quase-200-audiencias-pautadas-em-maceio-em-arapiraca-devem-ocorrer-cerca-de-80-audiencias-envolvendo-

casos-de-violencia-domestica-forca-tarefa-comeca-na-proxim/ 

Título      :  Parceria do TJ com a Equatorial vai melhorar eficiência energética no Judiciário 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/03/parceria-do-tj-com-equatorial-vai-melhorar-
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Link        :      https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/consumidora-deve-ser-indenizada-em-r$-8-mil-por-
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Título      :  Juízas abordam a mulher na visão sistêmica da família 

Link        :      https://al1.com.br/informacao/noticias/54153/juizas-abordam-a-mulher-na-visao-sistemica-da-familia 
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Título      :    Mês da Mulher: prefeito JHC firma parceria com a Casa da Mulher Alagoana 
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mulher-alagoana/ 
 

http://www.maceio.al.gov.br/2021/03/mes-da-mulher-prefeito-jhc-firma-parceria-com-a-casa-da-mulher-alagoana/
http://www.maceio.al.gov.br/2021/03/mes-da-mulher-prefeito-jhc-firma-parceria-com-a-casa-da-mulher-alagoana/

