27/03/2019

Título : MPE entra com recurso contra decisão que devolveu cargo de prefeito a Gustavo Feijó
Link : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/56075/mpe-entra-com-recurso-contra-decisaoque-devolveu-cargo-de-prefeito-a-gustavo-feijo
Título : Estado terá que garantir remédios a soropositivos
Link : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/56078/estado-tera-que-garantir-remedios-asoropositivos

Título : MP entra com recurso contra decisão que devolveu cargo ao prefeito de Boca da Mata
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336457/2019/03/27/mp-entra-com-recurso-contradecisao-que-devolveu-cargo-ao-prefeito-de-boca-da-mata
Título : Justiça determina bloqueio de contas do Estado para garantir tratamento de pessoas com
HIV
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336468/2019/03/27/justica-determina-bloqueio-decontas-do-estado-para-garantir-tratamento-de-pessoas-com-hiv
Título : Acusado de matar por vingança no Jacontinho é condenado a mais de 17 anos de prisão
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336503/2019/03/27/acusado-de-matar-porvinganca-no-jacintinho-e-condenado-a-mais-de-17-anos-de-prisao
Título : Justiça condena acusados de roubar celular de jovem
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336494/2019/03/27/justica-condena-acusados-deroubar-celular-de-jovem
Título : Justiça condena a 25 anos de prisão acusado de matar por vingança
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336475/2019/03/27/justica-condena-a-25-anos-deprisao-acusado-de-matar-por-vinganca

Título : Alfredo Gaspar recorre contra decisão que devolveu cargo de prefeito a Gustavo Feijó
Link : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/03/27/alfredo-gaspar-recorre-contra-decisaoque-devolveu-cargo-de-prefeito-a-gustavo-feijo/
Título : Presidente do TJAL vai articular ações em prol da população de rua
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/27/%EF%BB%BFpresidente-do-tjal-vaiarticular-acoes-em-prol-da-populacao-de-rua/

Título : Justiça bloqueia R$ 400 mil do Estado para garantir medicamentos a pacientes com
HIV/AIDS
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/27/justica-bloqueia-r-400-mil-do-estadopara-garantir-medicamentos-a-pacientes-com-hiv-aids/
Título : Justiça determina que construtora indenize casal que comprou imóvel no Pinheiro
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/27/justica-determina-que-construtoraindenize-casal-que-comprou-imovel-no-pinheiro/
Título : Justiça condena a 25 anos de prisão acusado de matar por vingança no Clima Bom
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/27/justica-condena-a-25-anos-de-prisaoacusado-de-matar-por-vinganca-no-clima-bom/
Título : OAB assina convênio para emissão de alvarás eletrônicos
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/27/oab-assina-convenio-para-emissao-dealvaras-eletronicos/

Título : Justiça condena a 25 anos de prisão acusado de matar por vingança no Clima Bom
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-condena-a-25-anos-de-prisaoacusado-de-matar-por-vinganca-no-clima-bom_73323.php
Título : Justiça bloqueia contas do Estado para garantir remédios a portadores de HIV
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-bloqueia-contas-do-estado-paragarantir-remedios-a-portadores-de-hiv_73314.php
Título : MPE recorre contra decisão que devolve cargo a prefeito de Boca da Mata
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_73313.php
Título : Acusado de matar a irmã por não ter comida pronta em casa é julgado
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_73352.php
Título : Acusado de matar irmã por não ter comida é condenado a mais de 24 anos de prisão
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/acusado-de-matar-irma-por-nao-tercomida-e-condenado-a-mais-de-24-anos-de-prisao_73391.php
Título : Acusado de assassinato no Jacintinho é condenado a mais de 17 anos prisão
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/acusado-de-assassinato-no-jacintinhoe-condenado-a-mais-de-17-anos-prisao_73371.php

Título : Justiça condena a 25 anos de prisão acusado de matar por vingança no Clima Bom
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216496/justica-condena-a-25-anos-de-prisao-acusadode-matar-por-vinganca-no-clima-bom/
Título : Acusado de matar a irmã por não ter comida pronta em casa vai a júri

Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216458/acusado-de-matar-a-irma-por-nao-ter-comidapronta-em-casa-vai-a-juri/
Título : Acusado de matar por vingança no Jacintinho é condenado a mais de 17 anos de prisão
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216643/%EF%BB%BFacusado-de-matar-porvinganca-no-jacintinho-e-condenado-a-mais-de-17-anos-de-prisao/
Título : Construtora deve indenizar casal que comprou imóvel no Pinheiro
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216631/%EF%BB%BFconstrutora-deve-indenizarcasal-que-comprou-imovel-no-pinheiro/
Diário de Arapiraca_______________________________________________________________
Título : MP é contra decisão do TJ que devolveu o cargo de prefeito a Gustavo Feijó
Link : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/mp-e-contra-decisao-do-tj-que-devolveu-ocargo-de-prefeito-a-gustavo-feijo/11/55414

Título : MPE recorre contra decisão que envolve cargo a prefeito de Boca da Mata
Link : http://www.estadaoalagoas.com.br/mpe-recorre-contra-decisao-que-devolve-cargo-aprefeito-de-boca-da-mata/
Título : Justiça bloqueia R$ 437 mil das contas do Estado para garantis tratamento para pacientes
com HIV
Link : http://www.estadaoalagoas.com.br/justica-bloqueia-r-437-mil-das-contas-do-estado-paragarantir-tratamento-para-pacientes-com-hiv/

Título : Alfredo Gaspar recorre contra decisão do TJ uqe devolveu o cargo de prefeito a Gustavo
Feijó
Link : https://boainformacao.com.br/2019/03/alfredo-gaspar-recorre-contra-decisao-do-tj-quedevolveu-o-cargo-de-prefeito-a-gustavo-feijo/

Título : Presidente do TJAL vai articular ações em prol da população de rua
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/presidente-do-tjal-vai-articularacoes-em-prol-da-populacao-de-rua-uma-das-acoes-do-judiciario-sera-promover-um-mutirao-dajustica-itinerante-para-que-esse-publico-possa-emitir-seus-documentos-tut/
Título : MP recorre contra decisão do TJ que devolveu o cargo de prefeito a Gustavo Feijó
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/mp-recorre-contra-decisao-do-tjque-devolveu-o-cargo-de-prefeito-gustavo-feijo/
Título : População de Canafístula, em Palmeira aproveita serviços da Justiça Itinerante
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/populacao-de-canafistula-empalmeira-aproveita-servicos-da-justica-itinerante/

Título : Alfredo Gaspar recorre decisão do TJ que devolveu o cargo de prefeito a Gustavo Feijó,
acusado de desciar mais de R$ 28 milhões
Link : http://www.tribunadosertao.com.br/2019/03/alfredo-gaspar-recorre-contra-decisao-tj-quedevolveu-o-cargo-de-prefeito-gustavo-feijo-acusado-de-desviar-mais-de-r-28-milhoes/
Título : Ademi recebe presidente do TJ/AL desembargador Tutmés Airan. em reunião almoço
Link : http://www.tribunadosertao.com.br/2019/02/ademi-recebe-presidente-tj-al-desembargadortutmes-airan-em-reuniao-almoco/

Título : Mais de R$ 400 mil reais são bloqueados para a compra de medicamentos – Cidade Alerta
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/mais-de-r-400-mil-reais-sao-bloqueados-para-acompra-de-medicamentos/

Título : Justiça determina bloqueio para compra de medicamentos de pacientes com HIV/AIDS –
2ª Edição
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-determina-bloqueiopara-compra-de-medicamentos-de-pacientes-com-hivaids/7491653/
Minuto Nordeste_________________________________________________________________
Título : Saúde de Alagoas: Juíza sugere que Estado use verba da publicidade em remédios para
Aids
Link : http://www.minutonordeste.com.br/noticia/saude-de-alagoas-juiza-sugere-que-estado-useverba-da-publicidade-em-remedios-para-aids/8245

