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Título    :   Acusado de matar comerciante de Arapiraca é condenado a 22 anos de prisão 

Link      :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/acusado-de-matar-comerciante-de-arapiraca-e-

condenado-a-22-anos-de-prisao_120240.php 

Título    : TJ/AL protocola anteprojeto que cria 30 cargos para Assessor Judiciário 

Link      :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/tjal-protocola-anteprojeto-que-cria-30-cargos-para-

assessor-judiciario_120210.php 
 

 

Título    : TJ-AL nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020 

Link      :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/11/17/tj-al-nomeia-208-servidores-efetivos-no-bienio-2019-

2020.ghtml 
 

 

Título    : Presidente do TJ destaca relevância do Moradia Legal durante evento sobre Direito Imobiliário 

Link      :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/11/17/163938-presidente-do-tj-destaca-relevancia-do-

moradia-legal-durante-evento-sobre-direito-imobiliario 

Título    : Tribunal de Justiça de AL nomeia 208 servidores no biênio 2019-2020 

Link      :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/11/17/163897-tribunal-de-justica-de-al-nomeia-208-

servidores-no-bienio-2019-2020 

Título    : Acusado de queimar vivo comerciante de Arapiraca é condenado a 22 anos de prisão 

Link      :   https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/11/17/163932-acusado-de-queimar-vivo-

comerciante-de-arapiraca-e-condenado-a-22-anos-de-prisao 

 

 

Título    : Tribunal de Justiça nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020 

Link      :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-nomeia-208-servidores-efetivos-no-bienio-2019-

2020/ 

Título    : Seminário Jurídico Ademi 2020: três dias de conhecimento com transmissão ao vivo pelo TNH1  

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/seminario-juridico-ademi-2020-tres-dias-de-conhecimento-com-

transmissao-ao-vivo-pelo-tnh1/ 

Título    : Caso Valcir Leite: acusado de esfaquear e queimar comerciante é condenado em júri popular 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-valcir-leite-acusado-de-esfaquear-e-queimar-comerciante-e-

condenado-em-juri-popular/ 
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Portal NCN_______________________________________________________________________________ 

Título    :  TJ-AL nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020  

Link      :   https://www.ncnoticias.com/noticia/5457/tj-al-nomeia-208-servidores-efetivos-no-bienio-2019-2020.html 

 

 

Título     : TJ/AL protocola anteprojeto que cria 30 cargos para Assessor Judiciário 

Link       :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/120210/Tribunal-de-Justi%C3%A7a-envia-projeto-a-

Assembleiaque-cria-novos-30-cargos 

Título     : Acusado de matar comerciante de Arapiraca é condenado a 22 anos de prisão 

Link       :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/120240/Homem-e-condenado-a-22-anos-de-prisao-por-morte-

de-comerciante 

 

O Dia+___________________________________________________________________________________ 

Título     : Presidente do TJAL destaca relevância do Moradia Legal durante evento sobre Direito Imobiliário 

Link       :   https://odiamais.com.br/presidente-do-tjal-destaca-relevancia-do-moradia-legal-durante-evento-sobre-

direito-imobiliario/ 

Título     : Suspeito de matar empresário em Coruripe é condenado a 22 anos de prisão 

Link       :   https://odiamais.com.br/suspeito-de-matar-empresario-em-coruripe-e-condenado-a-22-anos-de-prisao/ 

 

 

Título     : Judiciário anula licitação para serviço de iluminação pública de Maceió 

Link       :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/11/61293-judiciario-anula-licitacao-para-servico-de-

iluminacao-publica-de-maceio 

 

 

Título     :  O caso ganhou repercussão e, de acordo com a polícia, Valcir Leite Tenório, foi atacado por dois 

homens em uma estrada 

Link       :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/11/17/78288-acusado-de-esfaquear-e-queimar-

comerciante-e-condenado-em-juri-popular 

Título     :  Acusado de esfaquear e queimar comerciante é condenado em júri popular 

Link       :    https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/11/17/78288-acusado-de-esfaquear-e-queimar-

comerciante-e-condenado-em-juri-popular 

 

 

Título     :  Acusado por morte de comerciante arapiraquense, queimado vivo, é condenado a 22 anos de prisão  

Link       :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/17/acusado-de-envolvimento-na-morte-de-

comerciante-arapiraquense-queimado-vivo-e-condenado-a-22-anos-de-prisao 

Título     :  Anteprojeto cria 30 cargos comissionados no TJ, com impacto orçamentário anual de R$ 3,9 milhões 

Link       :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/17/anteprojeto-cria-30-cargos-comissionados-no-tj-

com-impacto-orcamentario-anual-de-r-3-9-milhoes 
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Título     : Homem é condenado a 22 anos de prisão por morte de empresário 

Link       :    https://www.alagoas24horas.com.br/1325272/homem-e-condenado-a-22-anos-de-prisao-por-morte-

de-empresario/ 

 

 
 

Título     :  TJ/AL convoca candidatos para segunda etapa do certame 

Link       :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed17112020a 

 

Título     :  Sindiuneal quer mediação do TJ no processo de criação de DE 

Link       :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed17112020a 

 

 

Título     : TJAL inaugura Cejusc no campus da Uneal Maceió nesta quarta-feira (18) 

Link       :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tjal-inaugura-cejusc-no-campus-da-uneal-maceio-

nesta-quarta-feira-18/ 

Título     : Tribunal de Justiça nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020 

Link       :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tribunal-nomeia-208-servidores-efetivos-no-

bienio-2019-2020-novos-colaboradores-foram-lotados-em-unidades-do-interior-da-capital-e-na-secretaria-de-

processamento-unificado-208-servidores-efetivos/ 
 

 

Título     :  Seminário Jurídico ADEMI/2020 – Fique Alerta 

Link       :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/seminario-juridico-ademi-2020/ 

 

Título     :  Um dos acusados de esfaquear e queimar comerciante de Arapiraca é condenado a 22 anos – Cidade 

Alerta 

Link       :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/um-dos-acusados-de-esfaquear-e-queimar-comerciante-de-

arapiraca-e-condenado-a-22-anos/ 

 

 

Título     :  TJ-AL nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020  

Link       :   https://alagoasemdia.com.br/noticia/22474/tj-al-nomeia-208-servidores-efetivos-no-bienio-2019-

2020.html 

 

Jornal Garopaba__________________________________________________________________________ 

Título     : TJ-AL nomeia 208 servidores efetivos no biênio 2019-2020 

Link       :    https://jornalgaropaba.com.br/tj-al-nomeia-208-servidores-efetivos-no-bienio-2019-2020/ 

 

 

Título     :   TJAL inaugura Cejusc no campus da Uneal 

Link       :    http://melhornoticia.com.br/noticia/cidade/mn97535193/tjal-inaugura-cejusc-no-campus-da-uneal 
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