
25/08/2020 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça lamenta morte do desembargador emérito Francisco Wildo 

Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/08/58973-tribunal-de-justica-lamenta-morte-do-desembargador-

emerito-francisco-wildo 

 

 

Título  :   ALE aprova abertura de crédito suplementar em favor do TJ/AL e MPE 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/ale-aprova-abertura-de-credito-suplementar-em-favor-do-

tjal-e-do-mpe/ 

Título  :   Santander é condenado por cobrar dívida após encerramento de conta 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/santander-e-condenado-por-cobrar-divida-apos-

encerramento-de-conta-consumidora-requereu-cancelamento-dos-servicos-junto-ao-banco-e-posteriormente-foi-

negativada-por-divida-o-banco-santander-banespa/ 

 

TV Alagoas_______________________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça condena ex-prefeito de Maragogi a cinco anos de prisão  
Link    :      https://tvalagoas.com.br/noticia/3476/justica-condena-ex-prefeito-de-maragogi-a-cinco-anos-de-prisao.html 

 

 

Todo o conteúdo do Portal Novo E xtra está protegido pela legisla ção brasileira sobre direit o autoral. É proi bida a cópia/re produçã o deste material em qualquer meio de comunica ção sem a devida autoriza ção. Se de seja compartilhar, utilize os meios for neci dos no Portal Novo E xtra. 

Título  :   Banco é condenado por cobrar dívida após encerramento de conta 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1307993/banco-e-condenado-por-cobrar-divida-apos-encerramento-de-

conta/ 

 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Tribunal de Justiça condena ex-prefeito de Maragogi a cinco anos de prisão 
Link    :      https://alagoasalerta.com.br/capa/a2/noticias/politica/tribunal-de-justica-condena-ex-prefeito-de-maragogi-a-

cinco-anos-de-prisao 

 

 

Título  :   Juiz Alexandre Machado confirma aumento da violência contra a mulher em Arapiraca 
Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/08/25/157628-juiz-alexandre-machado-confirma-aumento-da-

violencia-contra-a-mulher-em-arapiraca 
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