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Título : Oficinas de crédito vão atender empresários do Pinheiro
Link :
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/63783/oficinas_de_credito_vao_atender_empresarios_do_
pinheiro

Título : Justiça Itinerante leva serviços à população de Canafístula de Frei Damião, nesta terça (26)
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216073/justica-itinerante-leva-servicos-a-populacaode-canafistula-de-frei-damiao-nesta-terca-26/
Título : Posse Legal não realizará atendimentos de 25 a 29 de março
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216100/posse-legal-nao-realizara-atendimentos-de25-a-29-de-marco/
Título : Justiça condena acusado de cometer arrastão a mais de 11 anos de prisão
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1216184/justica-condena-acusado-de-cometer-arrastaoa-mais-de-11-anos-de-prisao/

Título : Justiça itinerante realiza mutirão de processos e casamento coletivo em Palmeira dos
Índios, AL
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/25/justica-itinerante-realiza-mutirao-deprocessos-e-casamento-coletivo-em-palmeira-dos-indios-al.ghtml

Título : Igreja Nova deve regularizar fornecimento de alimentação escolar
Link : https://boainformacao.com.br/2019/03/municipio-de-%EF%BB%BFigreja-nova-deveregularizar-fornecimento-de-alimentacao-escolar/

Título : Crimes que vitimaram irmãos e pedreiro no Village completam 3 anos sem solução
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/crimes-que-vitimaram-irmaos-epedreiro-no-village-completa-3-anos-sem-solucao_73117.php
Título : Concurso para cartórios em Alagoas será retomado, decide CNJ

Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/concurso-para-cartorios-em-alagoassera-retomado-decide-cnj_73135.php
Título : Justiça condena acusado de cometer arrastão a mais de 11 anos de prisão
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-condena-acusado-de-cometerarrastao-a-mais-de-11-anos-de-prisao_73162.php
ANOREG_______________________________________________________________________
Título : TJ/AL: Justiça Itinerante leva serviços à população de Canafístula de Frei Damião (AL)
Link : http://www.anoreg.org.br/site/2019/03/25/tj-al-justica-itinerante-leva-servicos-apopulacao-de-canafistula-de-frei-damiao-al/

Título : Caso de irmãos assassinados completa três anos sem julgamento de militar acusado
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-de-irmaos-assassinados-completa-tres-anos-semjulgamento-de-militar-acusado/
OP9____________________________________________________________________________
Título : “Todos os dias choramos”, diz tio de irmãos mortos por PM há três anos
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/todos-os-dias-choramos-diz-tio-de-irmaos-mortos-porpm-em-maceio/

Título : Município de Igreja Nova deve regularizar fornecimento de alimentação escolar
Link : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/25/03/2019/municipio-de-65279igrejanova-deve-regularizar-fornecimento-de-alimentacao-escolar/138604

Título : Concurso para preenchimento de quase 200 vagas em cartórios de Alagoas será retomado
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336362/2019/03/25/concurso-para-preenchimentode-quase-200-vagas-em-cartorios-de-alagoas-sera-retomado
Título : Justiça condena acusado de cometar arrastão a mais de 11 anos de prisão
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336373/2019/03/25/justica-condena-acusado-decometer-arrastao-a-mais-de-11-anos-de-prisao
Título : Prefeitura deve adequar estrutura e serviço de unidade de saúde no Benedito Bentes
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336350/2019/03/25/prefeitura-deve-adequarestrutura-e-servico-de-unidade-de-saude-no-benedito-bentes
Título : Município de Igreja Nova deve regularizar fornecimento de alimentação escolar
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336343/2019/03/25/municipio-de-igreja-novadeve-regularizar-fornecimento-de-alimentacao-escolar

Título : TJAL realiza casamento coletivo de 248 casais no Jacintinho
Link : https://al1.com.br/noticias/justica/30298/tjal-realiza-casamento-coletivo-de-248-casais-nojacintinho

Título : Posse Legal não realizará atendimentos no período de 25 a 29 de março
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/posse-legal-nao-realizaraatendimentos-de-25-29-de-marco-data-de-retomada-das-atividades-ainda-sera-definida-pelo-tjal-epela-associacao-dos-notarios-e-registradores-anoregal-programa-e-uma-p/
Título : Tribunal de Justiça realiza casamento coletivo de 248 casais no Jacintinho
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/tjal-realiza-casamento-coletivo-de248-casais-no-jacintinho/
Título : Município de Igreja Nova deve regularizar fornecimento de alimentação escolar
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/municipio-de-%EF%BB%BFigrejanova-deve-regularizar-fornecimento-de-alimentacao-escolar/

Título : Justiça estadual vai doar objetos sem uso a uma cooperativa de reciclagem
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/justica-estadual-vai-doarobjetos-sem-uso-a-uma-cooperativa-de-reciclagem/7484287/

Título : Tribunal de Justiça suspende atendimento do ''Posse Legal''
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/tribunal-de-justica-suspende-atendimento-do-posselegal/

