
27/11/2019

Título : Motoristas do transporte complementar paralisam atividades e cobram fiscalização
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/motoristas-do-transporte-
complementar-paralisam-atividades-e-cobram-fiscalizacao_91450.php 

Título :  Grupo acusado de comandar o PCC é caçado em Alagoas e em mais sete estados
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/grupo-ligado-ao-pcc-e-cacado-em-
alagoas-e-em-mais-sete-estados_91452.php 

Título : Moradores de bairros de Maceió afetados por rachaduras se reúnem com presidente do STF
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/maceio/27/11/2019/moradores-de-
bairros-de-maceio-afetados-por-rachaduras-se-reunem-com-presidente-do-stf/147642 

Título : Operação policial cumpre 110 mandados de prisão em Alagoas e mais sete estados
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/11/27/operacao-policial-cumpre-110-
mandados-de-prisao-em-alagoas-e-mais-sete-estados.ghtml 

Título :  Escritório Social beneficiará cerca de 3 mil egressos do Sistema Prisional alagoano
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/escritorio-social-beneficiara-cerca-de-3-mil-egressos-
do-sistema-prisional-alagoano/ 

Título : Vídeo: operação policial combate facção em Alagoas e mais sete estados
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/video-operacao-policial-combate-faccao-em-alagoas-
e-mais-sete-estados/ 

Título : Desembargador nega pedido de prisão do prefeito de Delmiro
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=94#book/5 

Título : Fatos e Notícias – Metas Judicário
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=94#book/5 
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Título : “Operação Flash Back” combate o PCC em Alagoas e mais sete estados
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/11/27/operacao-flash-back-combate-o-pcc-
em-alagoas-e-mais-sete-estados/ 

Título : Motoristas do transporte complementar paralisam atividades e cobram fiscalização
Link  :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/27/motoristas-do-transporte-
complementar-paralisam-atividades-e-cobram-fiscalizacao 

Folha Dirigida___________________________________________________________________

Título : Concurso TJ/AL: divulgado resultado da prova objetiva para juiz
Link  :  https://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/tj-al/concurso-tj-al-divulgado-
resultado-da-prova-objetiva-para-juiz 

Título : Mais de mil transportadores paralisam e acusam estado de falta de fiscalização
Link  :  https://www.alagoas24horas.com.br/1259608/mais-de-mil-transportadores-paralisam-e-
acusam-estado-de-falta-de-fiscalizacao/ 

Título :  Dias Toffoli assina acordo para instalação do Escritório Social em Alagoas
Link  :   https://www.conjur.com.br/2019-nov-27/toffoli-assina-acordo-instalar-escritorio-social-
alagoas 

Título :  Toffoli assina acordo para instalar Escritório Social para ex-presidiários em Alagoas
Link  :   https://diariodopoder.com.br/toffoli-assina-acordo-para-instalar-escritorio-social-para-ex-
presidiarios-em-alagoas/ 

Título : Justiça de Alagoas determina que faculdades regularizem matrícula de cinco estudantes
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/11/27/justica-de-alagoas-determina-que-
faculdades-regularizem-matricula-de-cinco-estudantes/ 

Título :  Justiça determina que faculdades regularizem matrícula de cinco estudantes
Link  : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/justica-determina-que-faculdades-
regularizem-matricula-de-cinco-estudantes-estudantes-passaram-no-vestibular-enquanto-ainda-
cursavam-o-3o-ano-do-ensino-medio-e-tentaram-ingressar-na-faculdade-antes-d/ 
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Título : Itinerante promove casamento coletivo em Maceió neste sábado (30)
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/itinerante-promove-casamento-
coletivo-em-maceio-neste-sabado-30-cerimonia-vai-oficializar-uniao-de-300-casais-na-igreja-
assembleia-de-deus-no-farol-habilitacoes-ja-estao-encerradas-foto-ander/ 

Título : Evento apresenta metas que devem nortear as ações dos juízes nos próximos anos
Link  :  https://globoplay.globo.com/v/8119824/programa/ 
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