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________________________________________________________________
Título: Judiciário alagoano suspende atividades na segunda e terça-feira (7)
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/03/09/2021/judiciario-alagoano-  
suspende-atividades-na-segunda-e-tercafeira-7/168721

Título: Prefeitura de Penedo e TJ Alagoas entregam escrituras públicas do Programa 
Moradia Legal
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/03/09/2021/prefeitura-de-  
penedo-e-tj-alagoas-entregam-escrituras-publicas-do-programa-moradia-legal/168715

________________________________________________________________
Título: JHC comemora decisão que barra aumento na conta de água proposto pelo 
Governo de AL
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/maceio/jhc-comemora-decisao-que-barra-  
aumento-na-conta-de-agua-proposto-pelo-governo-de-al/

Título: Decisão do TJ barra reajuste na tarifa de água concedido pelo governo de Alagoas
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/politica/decisao-do-tj-barra-reajuste-na-tarifa-  
de-agua-concedido-pelo-governo-de-alagoas-a-brk/

________________________________________________________________
Título: TJ e Maceió Shopping firmam parceria para mediação e conciliação de conflitos

https://www.gazetaweb.com/noticias/maceio/jhc-comemora-decisao-que-barra-aumento-na-conta-de-agua-proposto-pelo-governo-de-al/
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Link  :   https://emtemponoticias.com.br/2021/09/03/tj-e-maceio-shopping-firmam-parceria-  
para-mediacao-e-conciliacao-de-conflitos/

Título: Justiça proíbe reajuste de tarifa de água e esgoto em Maceió e na Região 
Metropolitana
Link  :   https://emtemponoticias.com.br/2021/09/03/justica-proibe-reajuste-de-tarifa-de-  
agua-e-esgoto-em-maceio-e-na-regiao-metropolitana/

________________________________________________________________
Título: Justiça decreta prisão preventiva para suspeitos de integrar organização criminosa 
no interior de Alagoas
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/09/03/justica-decreta-prisao-  
preventiva-para-suspeitos-de-integrar-organizacao-criminosa-em-colonia-leopoldina-
al.ghtml

Título: Justiça torna réu delegado Paulo Cerqueira por assassinato de advogado em Maceió
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/09/03/justica-torna-reu-delegado-  
paulo-cerqueira-por-assassinato-de-advogado-em-maceio.ghtml

Título: Justiça proíbe aumento na conta de água de Maceió e Região Metropolitana
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/09/03/justica-proibe-aumento-na-  
tarifa-da-conta-de-agua-de-maceio-e-regiao-metropolitana.ghtml

________________________________________________________________
Título: Justiça suspende reajuste na tarifa de água na Região Metropolitana de Maceió
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-reajuste-na-tarifa-de-agua-  
na-regiao-metropolitana-de-maceio/

Título: Judiciário suspende atividades de segunda e terça-feira, por causa do feriado
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-suspende-atividades-de-segunda-e-  
terca-feira-por-causa-do-feriado/

________________________________________________________________
Título: Judiciário suspende atividades na segunda e terça-feira (7)
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Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1381725/judiciario-suspende-atividades-na-  
segunda-e-terca-feira-7/

________________________________________________________________
Título: Justiça suspende reajuste na taxa de água concedido pelo governo de Alagoas
Link  :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2021/09/69771-justica-suspende-  
reajuste-na-taxa-de-agua-concedido-pelo-governo-de-alagoas?amp

________________________________________________________________
Título: Fernando Tourinho recebe medalha do Exército
Link  :   https://tribunadosertao.com.br/2021/09/fernando-tourinho-recebe-medalha-  
exercito/

________________________________________________________________
Título: JUSTIÇA DECRETA PRISÃO PREVENTIVA DE 14 ACUSADOS DE INTEGRAR 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Link  :   https://amp.jaenoticia.com.br/noticias/2021/09/03/88809-justica-decreta-prisao-  
preventiva-de-14-acusados-de-integrar-organizacao-criminosa

________________________________________________________________
Título: Prefeitura de Penedo e TJ Alagoas entregam escrituras públicas do Programa 
Moradia Legal
Link  :   https://correiodopovo-al.com.br/noticias/prefeitura-de-penedo-e-tj-alagoas-  
entregam-escrituras-publicas-do-programa-moradia-legal

________________________________________________________________
Título: JUSTIÇA SUSPENDE REAJUSTE NA CONTA DE ÁGUA NA GRANDE MACEIÓ
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/economia/334196/justica-suspende-reajuste-na-  
conta-de-agua-na-grande-maceio
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