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Título : Tribunal de Justiça mantém condenação do cabo Luiz Pedro por assassinato
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45726-tribunal-de-justica-mantemcondenacao-do-cabo-luiz-pedro-por-assassinato
Título : MP e Defensoria entram com recurso para bloqueio de R$ 6,7 bilhões das contas da
Braskem
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45737-mp-e-defensoria-entram-comrecurso-para-bloqueio-de-r-67-bilhoes-das-contas-da-braskem

Título : TJ condena quatro acusados por lesão corporal com espancamento e tiros
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337245/2019/04/10/tj-condena-quatro-acusadospor-lesao-corporal-com-espancamento-e-tiros
Título : 5º Juizado sairá do Mutange e atenderá na rodoviária a partir de segunda (15)
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337252/2019/04/10/5-juizado-saira-do-mutange-eatendera-na-rodoviaria-a-partir-de-segunda-15
Título : Acusado de matar amigo e tentar atear fogo no corpo da vítima vaia júri
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337247/2019/04/10/acusado-de-matar-amigo-etentar-atear-fogo-no-corpo-da-vitima-vai-a-juri
Título : Sindicatos que causarem novos transtornos podem pagar multa de R$ 50 mil diz justiça
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337241/2019/04/10/sindicatos-que-causaremnovos-transtornos-podem-pagar-multa-de-r-50-mil-diz-justica
Título : Deficientes de Maceió devem receber cartão bem legal decide TJ
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337220/2019/04/10/deficientes-de-maceio-devemreceber-cartao-bem-legal-decide-tj
Título : MP e Defensoria Pública pedem ao TJ a reforma da decisão para bloqueio de R$ 6,7
bilhões da Braskem
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337246/2019/04/10/mp-e-defensoria-publicapedem-ao-tj-a-reforma-da-decisao-para-bloqueio-de-r-6-7-bilhoes-da-braskem

Título : Órgãos pedem reforma de decisão para que bloqueio de contas da Braskem seja de R$ 6,7
bi
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/10/orgaos-pedem-reforma-de-decisaopara-que-bloqueio-de-contas-da-braskem-seja-de-r-67-bi/

Título : Tutmés Airan e Renan Filho discutem reforço ao Posse Legal do Pinheiro
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/tutmes-airan-e-renan-filho-discutemreforco-ao-posse-legal-do-pinheiro/
Título : Recurso: MP e Defensoria voltam a pedir bloqueio de R$ 6,7 bi da Braskem
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/recurso-mp-e-defensoria-voltampedir-bloqueio-de-r-67-bi-da-braskem/

Título : 5º Juizado sairá do Mutange e atenderá população na rodoviária de Maceió
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/5-juizado-saira-do-mutange-eatendera-populacao-na-rodoviaria-de-maceio_74453.php
Título : STF autoriza cartórios a emitir RG e documento de carro
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74431.php
Título : TJ obriga município de Maceió a entregar cartão Bem Legal a todos os deficientes
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/tj-obriga-municipio-de-maceio-aentregar-cartao-bem-legal-a-todos-os-deficientes_74378.php
Título : Acusado de matar homem por dívida de trabalho deve ir a júri, decide juíza
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74396.php

Título : Audiência de assassino confesso de Silvânio Barbosa acontece nesta quinta
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/audiencia-de-assassino-confesso-de-silvanio-barbosaacontece-nesta-quinta/
Título : Desembargador aponta mineração como possível causa de problema no Pinheiro
Link : http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2019/04/11/desembargador-aponta-mineracao-comopossivel-causa-de-problemas-no-pinheiro/
Título : 22 anos de prisão: TJ mantém condenação do Cabo Luiz Pedro por homicídio
Link : http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2019/04/10/22-anos-de-prisao-tj-mantem-condenacaodo-cabo-luiz-pedro-por-homicidio/
Título : 5º Juizado sairá do Mutange e atenderá na rodoviária a partir de segunda
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/5o-juizado-saira-do-mutange-e-atendera-narodoviaria-a-partir-de-segunda/

Título : Pinheiro: MP e Defensoria pedem ao TJ que bloqueio de contas da Braskem seja no valor
de R$ 6,7 bilhões

Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219582/mp-interpos-agravo-de-instrumento-para-quebloqueio-de-contas-da-braskem-seja-no-valor-de-r-67-bilhoes/
Título : 5º Juizado sairá do Mutange e atenderá na rodoviária, a partir de segunda (15)
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219585/5o-juizado-saira-do-mutange-e-atendera-narodoviaria-a-partir-de-segunda-15/
Título : Acusado de matar homem por dívida de trabalho deve ir a júri
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219528/acusado-de-matar-homem-por-divida-detrabalho-deve-ir-a-juri/
Título : Acusado de matar homem por dívida de trabalho deve ir a júri
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219528/acusado-de-matar-homem-por-divida-detrabalho-deve-ir-a-juri/
Título : Justiça condena quatro acusados por lesão corporal com espancamento e tiros
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219525/%EF%BB%BFjustica-condena-quatroacusados-por-lesao-corporal-com-espancamento-e-tiros/

Título : MP e Defensoria entram com recurso pra bloqueio de R$ 6,7 bilhões das contas da
Braskem
Link : http://www.estadaoalagoas.com.br/mp-e-defensoria-entram-com-recurso-para-bloqueio-der-67-bilhoes-das-contas-da-braskem/
Título : Acusado de matar homem por dívida de trabalho deve ir a júri decide juíza
Link : http://www.estadaoalagoas.com.br/acusado-de-matar-homem-por-divida-de-trabalho-deveir-a-juri-decide-juiza/
Título : Tribunal de Justiça mantém condenação do cabo Luiz Pedro por assassinato
Link : http://www.estadaoalagoas.com.br/tribunal-de-justica-mantem-condenacao-do-cabo-luizpedro-por-assassinato/

Título : Juizado vai ser transferido do Mutange para a rodoviária
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/juizado-vai-ser-transferido-do-mutange-para-arodoviaria/
Título : Caso Silvânio Barbosa: Marcada para amanhã audiência de instrução
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/caso-silvanio-barbosa-marcada-para-amanhaaudiencia-de-instrucao/

Título : Caso Pinheiro: MP-AL e Defensoria entram com recurso para ampliar bloqueio de bens da
Braskem

Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/10/caso-pinheiro-mp-al-e-defensoriaentram-com-recurso-para-ampliar-bloqueio-de-bens-da-braskem.ghtml
Título : Atendimento do 5º Juizado é transferido do bairro do Mutange para a rodoviária de Maceió
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/10/atendimento-do-5ojuizado-etransferido-do-bairro-do-mutange-para-a-rodoviaria-de-maceio.ghtml
OP9____________________________________________________________________________
Título : TJAL mantém condenação de Cabo Luiz Pedro por homicídio de pedreiro
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/tjal-mantem-condenacao-de-cabo-luiz-pedro-porhomicidio-de-pedreiro/

