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Título : Paripuera e barra de Santo Antônio não podem aprovar novos loteamentos diz TJ
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343828/2019/08/12/paripueira-e-barra-de-s-
antonio-nao-podem-aprovar-novos-loteamentos-diz-tj 

Título : Ação de impobridade administratova culmina em condenação do prefeito de Penedo
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343851/2019/08/12/acao-de-improbidade-
administrativa-culmina-em-condenacao-do-prefeito-de-penedo 

Título :  Inscrições para concurso de juiz do TJAL se encerram nesta quarta (14)
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/08/12/%ef%bb%bfinscricoes-para-concurso-
de-juiz-do-tjal-se-encerram-nesta-quarta-14/ 
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Título : Inscrições para concurso de juiz do TJAL se encerram nesta quarta
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83120.php 

Título : Paripueira e Barra de S. Antônio estão proibidos de aprovar novos loteamentos
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83121.php 

Título : Presidente do TJ discute melhorias nas audiências de custódia em Alagoas
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83131.php 

Título :  Inscrições para concurso de juiz do TJAL se encerram nesta quarta (14)
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/inscricoes-para-concurso-de-juiz-do-tjal-se-encerram-
nesta-quarta-14/ 

https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343828/2019/08/12/paripueira-e-barra-de-s-antonio-nao-podem-aprovar-novos-loteamentos-diz-tj
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343828/2019/08/12/paripueira-e-barra-de-s-antonio-nao-podem-aprovar-novos-loteamentos-diz-tj
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/inscricoes-para-concurso-de-juiz-do-tjal-se-encerram-nesta-quarta-14/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/inscricoes-para-concurso-de-juiz-do-tjal-se-encerram-nesta-quarta-14/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83131.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83121.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83120.php
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/08/12/acao-de-improbidade-administrativa-culmina-em-condenacao-do-prefeito-de-penedo/
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/08/12/acao-de-improbidade-administrativa-culmina-em-condenacao-do-prefeito-de-penedo/
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/08/12/paripueira-e-barra-de-santo-antonio-nao-podem-aprovar-novos-loteamentos/
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/08/12/paripueira-e-barra-de-santo-antonio-nao-podem-aprovar-novos-loteamentos/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/08/12/%EF%BB%BFinscricoes-para-concurso-de-juiz-do-tjal-se-encerram-nesta-quarta-14/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/08/12/%EF%BB%BFinscricoes-para-concurso-de-juiz-do-tjal-se-encerram-nesta-quarta-14/
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343851/2019/08/12/acao-de-improbidade-administrativa-culmina-em-condenacao-do-prefeito-de-penedo
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343851/2019/08/12/acao-de-improbidade-administrativa-culmina-em-condenacao-do-prefeito-de-penedo
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Título : Agosto Lilás: em Arapiraca, MP leva à população os 10 sinais de um relacionamento 
abusivo
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/agosto-lilas-em-arapiraca-ministerio-
publico-leva-populacao-os-10-sinais-de-um-relacionamento-abusivo/ 

Título :  Tribunal de Justiça planeja instalar Cejusc no Maceió Shopping
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tj-de-alagoas-planeja-instalar-cejusc-
no-maceio-shopping-ideia-e-que-populacao-possa-resolver-suas-demandas-mais-rapidamente-por-
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