02/04/2019

Título : MP e Defensoria pedem bloqueio de R$ 6,7 bilhões da Braskem
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45425-mp-e-defensoria-pedembloqueio-de-r-67-bilhoes-da-braskem

Título : MP e Defensoria pedem bloqueio de R$ 6,7 bilhões da Braskem de forma preventiva
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336765/2019/04/02/mp-e-defensoria-pedembloqueio-de-r-6-7-bilhoes-da-braskem-de-forma-preventiva
Título : Justiça bloqueia R$ 102 mil do Estado para tratamento de criança autista
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336788/2019/04/02/justica-bloqueia-r-102-mil-doestado-para-tratamento-de-crianca-autista
Título : Justiça suspende portaria de SMMTT que limita acesso de transporte intermunicipais em
Maceió
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336808/2019/04/02/justica-suspende-portaria-dasmtt-que-limita-acesso-de-transportes-intermunicipais-em-maceio

Título : MPE e Defensoria pedem bloqueio de R$ 6,7 bilhões da Braskem para indenizações
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/02/mpe-e-defensoria-pendem-bloqueiode-r-67-bilhoes-da-braskem-para-indenizacoes/
Título : TJ/AL premia servidores que se destacaram na coleta seletiva
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/04/02/tj-al-premia-servidores-que-sedestacaram-na-coleta-seletiva/
Título : Justiça bloqueia R$ 102 mil do Estado para tratamento de criança autista
Link : https://tribunahoje.com/noticias/saude/2019/04/02/justica-bloqueia-r-102-mil-do-estadopara-tratamento-de-crianca-autista/

Título : Pinheiro: MPE e Defensoria Pública pedem bloqueio de R$ 6,7 bilhões da Braskem
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/pinheiro-mpe-e-defensoria-publicapede-bloqueio-de-r-67-bilhoes-da-braskem_73751.php
Título : Juiz Pedro Ivens julgará ação que pede bloqueio de 6,7 bi da Braskem

Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_73803.php
Título : Justiça absolve advogado acusado de facilitar fuga de presos no Baldomero
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/justica-absolve-advogado-acusado-defacilitar-fuga-de-presos-no-baldomero_73783.php
Título : Justiça derruba portaria que limitava tráfego de transportes intermunicipais
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_73821.php

Título : TJAL premia nesta quarta (3) servidores que se destacaram na coleta seletiva
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/tjal-premia-nesta-quarta-feira-3servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva/
Título : Justiça absolve advogado acusado de facilitar fuga de presos no Baldomero
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-absolve-advogado-acusadode-facilitar-fuga-de-presos-no-baldomero/

Título : Justiça absolve advogado de facilitar fuga de presos no Baldomero
Link : http://www.tribunadosertao.com.br/2019/04/justica-absolve-advogado-acusado-defacilitar-fuga-de-presos-no-baldomero/

Título : Justiça absolve advogado acusado de facilitar fuga de presos no Baldomero
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217819/justica-absolve-advogado-acusado-defacilitar-fuga-de-presos-no-baldomero/
Título : Acusado de tentativa de homicídio em Cajueiro deve ir a júri popular
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217787/acusado-de-tentativa-de-homicidio-emcajueiro-deve-ir-a-juri-popular/
Título : Justiça bloqueia R$ 102 mil do Estado para tratamento de criança autista
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217755/%EF%BB%BFjustica-bloqueia-r-102-mil-doestado-para-tratamento-de-crianca-autista/

Título : MP-AL e Defensoria Pública pedem bloqueio de R$ 6,7 bilhões da Braskem – AL TV 1ª
Edição
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/mp-al-e-defensoria-publicapedem-bloqueio-de-r-67-bilhoes-da-braskem/7506710/

Título : MP-AL e Defensoria Pública do Estado pedem bloqueio de mais de R$ 6 milhões da
Braskem - AL TV 2ª Edição
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/mp-al-e-defensoria-publicado-estado-pedem-bloqueio-de-mais-de-r-6-milhoes-da-braskem/7507793/

Título : MPE e Defensoria Pública pedem bloqueio de quase 7 bilhões da Braskem – Pajuçara
Noite
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/mpe-e-defensoria-publica-pedem-bloqueio-de-quase-7bilhoes-da-braskem/

Título : MP quer R$ 6 bi da Braskem para moradores de bairros que afundam em Maceió
Link : https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/04/02/alagoas-quer-reter-r-6-bida-braskem-para-moradores-de-bairros-que-afundam.htm

Título : MP e Defensoria pedem bloqueio de R$ 6,7 bi da Braskem por afundamento de solo em
AL
Link : https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,mp-e-defensoria-pedem-bloqueio-de-r-6-7-bida-braskem-por-afundamento-de-solo-em-al,70002777023

