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Título : MP-AL e Defensoria Pública querem R$ 15 milhões bloqueados da Braskem
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/07/04/mp-al-e-defensoria-publica-querem-r-
15-milhoes-bloqueados-da-braskem/ 

Título : TJ abre seleção para 100 vagas de Guarda Jurídica
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/07/04/tj-abre-selecao-para-100-vagas-de-
guarda-juridica/ 

Título : Justiça condena homem a 35 anos por estupro de suas duas filhas em Major Izidoro
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/07/04/justica-condena-homem-a-35-anos-
por-estupro-de-suas-duas-filhas-em-major-izidoro/ 

Título : TJ abre na próxima semana seleção para 100 vagas de Guarda Jurídica
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/tj-abre-na-proxima-semana-selecao-
para-100-vagas-de-guarda-juridica_80022.php 

Título : Justiça condena homem a 35 anos por estuprar duas filhas em Major Izidoro
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/_80063.php 

Título : TJ de Alagoas vai ofertar 100 vagas para a Guarda Judiciária
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1234630/tj-de-alagoas-vai-ofertar-100-vagas-para-a-
guarda-judiciaria/ 

Título : Golden Cross deve suspender reajuste considerado abusivo em plano de saúde de idoso
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1234806/%ef%bb%bfgolden-cross-deve-suspender-
reajuste-considerado-abusivo-em-plano-de-saude-de-idoso/ 

Título : Justiça condena homem a 35 anos por estuprar duas filhas em Major Izidoro
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1234749/%ef%bb%bfjustica-condena-homem-a-35-
anos-por-estuprar-duas-filhas-em-major-izidoro/ 

Título : Justiça suspende reajustes abusivos em planosde saúde de idoso
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/341768/2019/07/04/justica-suspende-reajustes-
abusivos-em-plano-de-saude-de-idoso 
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Título : Homem é condenado a 35 anos de prisão por estuprar as duas filhas
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/341753/2019/07/04/homem-e-condenado-a-35-
anos-de-prisao-por-estuprar-as-duas-filhas 

Título : Presidente do TJ discute atendimento a advogados no sistema prisional
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/presidente-do-tj-discute-atendimento-
advogados-no-sistema-prisional-tutmes-airan-recebeu-comissao-de-relacoes-penitenciarias-da-
ordem-dos-advogados-do-brasil-nesta-quarta-feira-3-presidente/ 

Título : Justiça condena pai suspeito de estupro contra duas filhas 
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/justica-condena-pai-suspeito-de-estupro-contra-duas-
filhas/ 

Título : Justiça condena homem a 35 anos por estuprar duas filhas em Major Izidoro
Link   : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/80063/Reu-acusado-de-estuprar-duas-filhas-e-
condenado-a-35-anos-de-prisao 

Título : Presidente do TJ discute atendimento a advogados no sistema prisional
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/33573/presidente-do-tj-discute-atendimento-a-advogados-
no-sistema-prisional 

Título :  TJ de Alagoas compartilha avanços na área de TI
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/04/07/2019/65279tj-de-
alagoas-compartilha-avancos-na-area-de-ti/142354 

Título : Tribunal de Justiça de Alagoas vai ofertar 100 vagas para a Guarda Judiciária
Link   : http://aquiacontece.com.br/noticia/maceio/04/07/2019/tribunal-de-justica-de-alagoas-vai-
ofertar-100-vagas-para-a-guarda-judiciaria/142316 
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