
1/11/2019

Título :  Mutirão de conciliação julga 600 processos em faculdade de Maceió na próxima semana
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mutirao-de-conciliacao-julga-600-processos-em-
faculdade-de-maceio-na-proxima-semana/ 

Título :  Audiências de custódia chegam a 5 mil em AL
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=73#book/5 

Título :  TJ publica lista definitiva de inscritos da seleção de mediadores
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/11/01/tj-publica-lista-definitiva-de-inscritos-
da-selecao-de-mediadores/ 

Título : Acusado de atear fogo na esposa em Feira Grande será julgado nesta sexta-feira
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/acusado-de-atear-fogo-na-esposa-em-
feira-grande-sera-julgado-nesta-sexta-feira_89473.php 

Título : Câmara Cível do TJ decide manter prefeito do município de Rio Largo no cargo
Link  :                                                                                                                                                     
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/camara-civel-decide-manter-prefeito-do-
municipio-de-rio-largo-no-cargo-_89517.php 

Título : TJ publica lista definitiva de inscritos da seleção de mediadores
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1255338/tj-publica-lista-definitiva-de-inscritos-da-
selecao-de-mediadores/ 

Título : Acusado de atear fogo na esposa em Feira Grande será julgado nesta sexta-feira
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2019/11/01/acusado-de-atear-fogo-na-esposa-em-feira-
grande-sera-julgado-nesta-sexta-feira/ 
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Título : Esmal disponibiliza gabarito preliminar da seleção de estágio em Arquitetura
Link  :  http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/esmal-disponibiliza-gabarito-
preliminar-da-selecao-de-estagio-em-arquitetura/146959 

Título : TJ publica lista definitiva de inscritos da seleção de mediadores
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/65279tj-publica-lista-
definitiva-de-inscritos-da-selecao-de-mediadores/146954 

Título : Ex-prefeita Conceição Tavares de Traipu é condenada por improbidade administrativa e 
fica inelegível por 5 anos
Link  : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348509/2019/11/01/ex-prefeita-conceicao-tavares-
de-traipu-e-condenada-por-improbidade-administrativa-e-fica-inelegivel-por-5-anos 

Título : Por votação unânime da Câmara Cível do TJ, prefeito de Rio Largo é mantido no cargo
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348536/2019/11/01/por-votacao-unanime-da-
camara-civel-do-tj-prefeito-de-rio-largo-e-mantido-no-cargo 

Título : Câmara Cível do TJ decide manter prefeito de Rio Largo no cargo
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/politica/2019/11/51333-camara-civel-do-tj-decide-manter-
prefeito-de-rio-largo-no-cargo 

Título : Justiça mantém Gilberto Gonçalves na Prefeitura de Rio Largo
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/01/153187/justica-mantem-gilberto-
goncalves-na-prefeitura-de-rio-largo.html 

Maceió 40 Graus_________________________________________________________________

Título : XIV Semana da Conciliação será realizada na Unit
Link  : https://www.maceio40graus.com.br/noticias/xiv-semana-da-conciliacao-sera-realizada-na-
unit/ 

Título : Acusado de atear fogo na esposa e nos filhos vai a júri nesta sexta-feira
Link  :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/01/acusado-de-atear-fogo-na-
esposa-e-nos-filhos-vai-a-juri-nesta-sexta-feira 

BR104__________________________________________________________________________

http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/01/acusado-de-atear-fogo-na-esposa-e-nos-filhos-vai-a-juri-nesta-sexta-feira
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/01/acusado-de-atear-fogo-na-esposa-e-nos-filhos-vai-a-juri-nesta-sexta-feira
https://www.maceio40graus.com.br/noticias/xiv-semana-da-conciliacao-sera-realizada-na-unit/
https://www.maceio40graus.com.br/noticias/xiv-semana-da-conciliacao-sera-realizada-na-unit/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/01/153187/justica-mantem-gilberto-goncalves-na-prefeitura-de-rio-largo.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/01/153187/justica-mantem-gilberto-goncalves-na-prefeitura-de-rio-largo.html
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348536/2019/11/01/por-votacao-unanime-da-camara-civel-do-tj-prefeito-de-rio-largo-e-mantido-no-cargo
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348536/2019/11/01/por-votacao-unanime-da-camara-civel-do-tj-prefeito-de-rio-largo-e-mantido-no-cargo
https://novoextra.com.br/noticias/politica/2019/11/51333-camara-civel-do-tj-decide-manter-prefeito-de-rio-largo-no-cargo
https://novoextra.com.br/noticias/politica/2019/11/51333-camara-civel-do-tj-decide-manter-prefeito-de-rio-largo-no-cargo
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/65279tj-publica-lista-definitiva-de-inscritos-da-selecao-de-mediadores/146954
http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/65279tj-publica-lista-definitiva-de-inscritos-da-selecao-de-mediadores/146954
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348509/2019/11/01/ex-prefeita-conceicao-tavares-de-traipu-e-condenada-por-improbidade-administrativa-e-fica-inelegivel-por-5-anos
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348509/2019/11/01/ex-prefeita-conceicao-tavares-de-traipu-e-condenada-por-improbidade-administrativa-e-fica-inelegivel-por-5-anos
http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/esmal-disponibiliza-gabarito-preliminar-da-selecao-de-estagio-em-arquitetura/146959
http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/01/11/2019/esmal-disponibiliza-gabarito-preliminar-da-selecao-de-estagio-em-arquitetura/146959


Título : Júri de acusado de atear fogo na esposa e nos filhos ocorre nesta sexta (1º)
Link  :  https://www.br104.com.br/justica/juri-de-acusado-de-atear-fogo-na-esposa-e-nos-filhos-
ocorre-nesta-sexta-1o/ 

Título : Esmal premia alunos da rede pública que se destacaram em concurso de redação
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/esmal-premia-alunos-da-rede-
publica-que-se-destacaram-em-concurso-de-redacao-tres-primeiros-colocados-das-redes-municipal-
e-estadual-receberam-tablets-alunos-escreveram-sobre-temas-que-envolviam-cida/ 

Título : XIV Semana da Conciliação será realizada na Unit entre 4 e 8 de novembro
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/xiv-semana-da-conciliacao-sera-
realizada-na-unit-mobilizacao-acontece-de-04-08-de-novembro-com-o-objetivo-de-resolver-
consensualmente-questoes-relacionadas-conflitos-de-04-08-de-novembro-o-t/ 
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