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Título   : Transferência do Governo para Marechal e entrega de medalha marcam comemorações do
15 de novembro
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/21276-transferencia-do-governo-para-
marechal-e-entrega-de-medalha-marcam-comemoracoes-do-15-de-novembro

Título   : Mutirão julgará 133 crimes contra a vida
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315208

Título   :  Fatos & Notícias
MORADIA LEGAL
Mais nove municípios assinaram convênio com o Tribunal de Justiça para a execução do programa 
Moradia Legal III. O projeto de regularização fundiária é voltado para famílias com renda de até 2 
salários mínimos e imóveis de no máximo 250m². No total, o projeto já teve a adesão de 39 
prefeituras.
MORADIA LEGAL 2
De acordo com o TJ-AL, cerca de 40% dos municípios alagoanos já aderiram ao programa e novas 
adesões devem acontecer em breve. A expectativa do tribunal é de que 50% dos municípios de 
Alagoas participem do Moradia Legal III ainda este ano. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=315212

Título   : Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 131 vagas
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_43989.php

Título   : TJ entrega mais de 13 milhões em precatórios nesta quinta
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_43982.php

Título   : Acusado de homicídio no Novo Mundo vai a julgamento
Link     : http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/39723/acusado-de-homicidio-no-novo-mundo-
vai-a-julgamento

Título   : Medalha do Mérito da República homenageia 15 personalidades nesta quarta-feira (15)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1108359/medalha-merito-da-republica-homenageia-
15-personalidades-nesta-quarta-feira-15/
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Título   : Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 131 vagas
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1108507/%EF%BB%BFconcurso-tribunal-de-justica-
de-alagoas-vai-ofertar-131-vagas/

Título   : TIM é condenada a pagar indenização por cancelamento indevido de linha
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1108521/%EF%BB%BFtim-e-condenada-pagar-
indenizacao-por-cancelamento-indevido-de-linha/

Título   :  TJ entrega mais de 13 milhões em precatórios nesta quinta (16)
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1108456/%EF%BB%BFtj-entrega-mais-de-13-
milhoes-em-precatorios-nesta-quinta-16/

Título   :  Acusado de matar homem em Novo Mundo vai a julgamento nesta quinta (16)
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1108408/acusado-de-matar-homem-em-novo-mundo-
vai-julgamento-nesta-quinta16/

Título   : TJ-AL terá concurso público com mais de 130 vagas para níveis médio e superior
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-tera-concurso-publico-com-mais-de-130-
vagas-para-nivel-medio-e-superior.ghtml

Título   : Tribunal de Justiça de Alagoas paga mais de R$ 13 milhões em precatórios
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tribunal-de-justica-de-alagoas-paga-mais-de-r-13-
milhoes-em-precatorios.ghtml

Título   : Precatórios : Mais de 1 milhões são entegues a 166 credores
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312694/2017/11/14/precatorios-mais-de-r-13-
milhoes-sao-entregues-a-166-credores

Título   : TJ aprova minuta de concurso  que vai ofertar mais de 100 vagas
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312705/2017/11/14/tj-aprova-minuta-de-concurso-
que-vai-ofertar-mais-de-100-vagas

Título   : Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 131 vagas
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/concurso-do-tribunal-de-
justica-de-alagoas-vai-ofertar-131-vagas/?cHash=1a372ca0218632bf2cd80d12e9c855cc

Título   : Estudantes da rede pública recebem premiações em concurso de redação
Link     : http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/14/11/2017/estudantes-da-rede-publica-
recebem-premiacoes-em-concurso-de-redacao/125533
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Título   :  Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 131 vagas
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/11/14/%EF%BB%BFconcurso-do-tribunal-
de-justica-de-alagoas-vai-ofertar-131-vagas-edital-saira-em-breve/

Título   : Concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 131 vagas
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/43989/interna-noticias.php

Sertão na Hora___________________________________________________________________

Título   : TJ/AL entrega mais de 13 milhões em precatórios nesta quinta (16) 
Link     : http://www.sertaonahora.com.br/noticia/21527/-tj-al-entrega-mais-de-13-milhoes-em-
precatorios-nesta-quinta--16-.html

Título   :  TJ-AL terá concurso público com mais de 130 vagas para nível médio e superior
Link     :  http://www.rotadosertao.com/noticia/106580-tj-al-tera-concurso-publico-com-mais-de-
130-vagas-para-nivel-medio-e-superior

Título   :  Comissão aprova minuta de contrato e edital de concurso deve sair ainda este ano
Link     :  http://serjal.com.br/conteudo/1182/comissao-aprova-minuta-de-contrato-e-edital-de-
concurso-deve-sair-ainda-este-ano

Diário Penedense_________________________________________________________________

Título   :  TJ entrega mais de 13 milhões em precatórios nesta quinta
Link     :  http://diariopenedense.com.br/2017/11/tj-entrega-mais-de-13-milhoes-em-precatorios-
nesta-quinta/

Título   :  Acusado de matar homem em Novo Mundo vai a julgamento
Link     :  http://jornaldealagoas.com.br/justica/13407/2017/11/14/acusado-de-matar-homem-em-
novo-mundo-vai-a-julgamento

Título   : TJ entrega mais de 13 milhões em precatórios nesta quinta (16) 
Link     : http://www.todosegundo.com.br/v3/noticias.php?pg=noticia&id=16703
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