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Título  : Fatos e Notícias – Tribunal de Justiça empossou 24 concursados
Link     : https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=3157#book/5 

Título  : Foragido da justiça comandava de SP esquema de tráfico em Alagoas
Link     : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/03/54083-foragido-da-justica-comandava-
de-sp-esquema-de-trafico-de-drogas-em-alagoas 

Título  :  Três pessoas são condenadas por contratações ilegais em São Luis do Quitunde
Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/03/54109-tres-pessoas-sao-condenadas-
por-contratacoes-ilegais-em-sao-luis-do-quitunde 

Título  : Operação Ruína desarticula duas organizações criminosas em Alagoas
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/03/03/operacao-ruina-desarticula-duas-
organizacoes-criminosas-em-alagoas/ 

Título  : Líder de organização criminosa acusado de matar PM é preso em SP
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/_98897.php 

Título  : TJ condena três por contratações ilegais na Prefeitura de São Luís do Quitunde
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/tj-condena-tres-por-contratacoes-
ilegais-na-prefeitura-de-sao-luis-do-quitunde_98934.php 

Título  : Operação policial prende suspeitos de tráfico em Alagoas e São Paulo
Link     : http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/03/03/operacao-policial-prende-suspeitos-de-
trafico-em-alagoas-e-sao-paulo/ 

Título  : Operação Ruína desarticula organizações criminosas em Alagoas
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Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/03/03/163351/operacao-ruina-desarticula-
organizacoes-criminosas-em-alagoas.html 

Título  : Azul é condenada a indenizar clientes por abuso em taxa de cancelamento

Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/03/03/163366/azul-e-condenada-a-
indenizar-clientes-por-abuso-em-taxa-de-cancelamento.html 

Título  : Feira Agroecológica retoma atividades nesta quarta (04) no TJ
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/03/03/163443/feira-agroecologica-retoma-
atividades-nesta-quarta-04-no-tj.html 

Título  :  Comissão Ambiental do TJ promove feira agroecológica, nesta quarta (5)
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/06/03/141022/comissao-ambiental-do-tj-
promove-feira-agroecologica-nesta-quarta-5.html 

É ASSIM!_______________________________________________________________________

Título  :  Pleno do TJ/AL aprova reajuste da data-base de 4,31% e projeto vai à Assembleia

Link     :  https://eassim.net/%EF%BB%BFpleno-do-tj-al-aprova-reajuste-da-data-base-de-431-e-
projeto-vai-a-assembleia/ 

Título  :  Seu processo mais rápido: robôs já assumem burocracias da Justiça do país
Link     :  https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/03/os-robos-vao-nos-salvar-das-
burocracias-do-judiciario.htm 

Título  :  Tribunal de Justiça nomeia mais 24 técnicos judiciários 
Link     :  https://www.cnj.jus.br/tribunal-de-justica-nomeia-mais-24-tecnicos-judiciarios/ 

Título  : Preso em 'Operação Ruína' participou de morte de PM em Alagoas
Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/preso-em-operacao-ruina-participou-de-morte-de-pm-
em-alagoas/ 

Título  : 17ª Vara Criminal condena três por contratações ilegais da Prefeitura de São Luís do 
Quitunde
Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/17a-vara-criminal-condena-tres-por-contratacoes-
ilegais-da-prefeitura-de-sao-luis-do-quitunde/ 
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Título  :  Sindicato revela ao MP aumento de tensão entre concursados e prestadores de serviço do 
sistema prisional
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355081/2020/03/03/sindicato-revela-ao-mp-
aumento-de-tensao-entre-concursados-e-prestadores-de-servico-do-sistema-prisional 

Título  :  Justiça condena três por contratações ilegais da prefeitura de São Luís do Quitunde
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1275616/justica-condena-tres-por-contratacoes-
ilegais-da-prefeitura-de-sao-luis-do-quitunde/ 
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