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Título    :  Toneladas de lixo é encaminhada para reciclagem pelo Judiciário de Alagoas 

Link      :      https://odiamais.com.br/em-dois-anos-mais-de-55-toneladas-de-lixo-e-encaminhada-para-reciclagem-

pelo-judiciario-de-alagoas/ 

 

 

Título    :  TJ-AL libera mais R$ 12 milhões de precatórios do Estado – Chamada Home 

https://globoplay.globo.com/v/9152729/
https://www.alagoas24horas.com.br/1334764/tjal-governo-e-ale-inauguram-casa-da-mulher-nesta-sexta-8/
https://www.alagoas24horas.com.br/1334764/tjal-governo-e-ale-inauguram-casa-da-mulher-nesta-sexta-8/
https://www.alagoas24horas.com.br/1334691/banco-deve-pagar-r-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria-de-agencia/
https://www.alagoas24horas.com.br/1334691/banco-deve-pagar-r-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria-de-agencia/
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2021/01/05/tjal-libera-mais-r-12-milhoes-de-precatorios-do-estado
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2021/01/05/tjal-libera-mais-r-12-milhoes-de-precatorios-do-estado
https://odiamais.com.br/
https://odiamais.com.br/itau-e-condenado-a-pagar-r-10-mil-a-cliente-de-maceio-barrada-em-porta-giratoria/
https://odiamais.com.br/itau-e-condenado-a-pagar-r-10-mil-a-cliente-de-maceio-barrada-em-porta-giratoria/
https://odiamais.com.br/em-dois-anos-mais-de-55-toneladas-de-lixo-e-encaminhada-para-reciclagem-pelo-judiciario-de-alagoas/
https://odiamais.com.br/em-dois-anos-mais-de-55-toneladas-de-lixo-e-encaminhada-para-reciclagem-pelo-judiciario-de-alagoas/


 
Link      :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-al-libera-mais-r-12-milhoes-de-precatorios-do-estado/ 

Título    :  TJ-AL libera mais R$ 12 milhões de precatórios do Estado 

Link      :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-al-libera-mais-r-12-milhoes-de-precatorios-do-estado/ 

 

 

 

Título    :  Concurso juiz substituto: segunda etapa ocorre nos dias 8, 9 e 10 de janeiro – Chamada Home 

 
Link      :      http://warneroliveira.com.br/ 

Título    :  Concurso juiz substituto: segunda etapa ocorre nos dias 8, 9 e 10 de janeiro 

Link      :      http://warneroliveira.com.br/concurso-juiz-substituto-segunda-etapa-ocorre-nos-dias-8-9-e-10-de-

janeiro/ 

 

 

Título    :  Tribunal de Justiça de Alagoas libera mais R$ 12 milhões de precatórios do Estado 
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Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/em-dois-anos-judiciario-de-alagoas-encaminha-

mais-de-55-toneladas-de-lixo-para-reciclagem/ 

 

 

Título    :   Banco deve pagar R$ 10 mil a cliente barrada em porta giratória 

Link      :    https://todosegundo.com.br/noticia/justica/banco-deve-pagar-rs-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-

giratoria/6/27966 

 

 

Título    :  Banco deve pagar R$ 10 mil a cliente barrada em porta giratória 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/banco-deve-pagar-r-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria/ 

 

 

Título    :  TJAL promove leilão de bens móveis e veículos – Entrevista magistrado João Dirceu 

Link      :  http://www.radiogazetaweb.com/podcast/10/31912/tjal-promove-leila%EF%BF%BDo-de-bens-

ma%EF%BF%BDveis-e-vea%EF%BF%BDculos 

 

 

https://folhadealagoas.com.br/2021/01/04/candidatos-de-concurso-do-tj-al-reclamam-e-pedem-adiamento-das-provas/
https://folhadealagoas.com.br/2021/01/04/candidatos-de-concurso-do-tj-al-reclamam-e-pedem-adiamento-das-provas/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/em-dois-anos-judiciario-de-alagoas-encaminha-mais-de-55-toneladas-de-lixo-para-reciclagem/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/01/em-dois-anos-judiciario-de-alagoas-encaminha-mais-de-55-toneladas-de-lixo-para-reciclagem/
https://todosegundo.com.br/noticia/justica/banco-deve-pagar-rs-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria/6/27966
https://todosegundo.com.br/noticia/justica/banco-deve-pagar-rs-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria/6/27966
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/banco-deve-pagar-r-10-mil-a-cliente-barrada-em-porta-giratoria/
http://www.radiogazetaweb.com/podcast/10/31912/tjal-promove-leila%EF%BF%BDo-de-bens-ma%EF%BF%BDveis-e-vea%EF%BF%BDculos
http://www.radiogazetaweb.com/podcast/10/31912/tjal-promove-leila%EF%BF%BDo-de-bens-ma%EF%BF%BDveis-e-vea%EF%BF%BDculos

