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Título : Em apenas 2 meses, 3.871 acordos em conciliação já foram homologados em AL
Link : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/72937/Em-apenas-2-meses,-3.871-acordos-emconcilia%C3%A7ao-ja-foram-homologados-em-AL

Título : Em apenas 2 meses, 3.871 acordos em conciliação já foram homologados em AL
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/especial.php?c=72937
Título : Processo de desaparecimento de Davi da Silva vai para vara do Tribunal do Júri
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/militares-acusados-dedesaparecimento-de-davi-da-silva-vao-a-juri-popular_73652.php
Título : Plano de saúde deve indenizar paciente por demora na autorização de cirurgia
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/plano-de-saude-deve-indenizarpaciente-por-demora-na-autorizacao-de-cirurgia_73674.php

Título : Caso Daniel: Justiça recomeça audiência sobre processo que investiga morte de jogador
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217430/caso-daniel-justica-recomeca-audienciasobre-processo-que-investiga-morte-de-jogador/
Título : Posse Legal segue com visitas a imóveis e sem atendimentos nesta semana
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217480/posse-legal-segue-com-visitas-a-imoveis-esem-atendimentos-nesta-semana/
Título : Caso Davi: Processo vai para vara do Tribunal do Júri
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217529/caso-davi-processo-vai-para-vara-do-tribunaldo-juri/
STJ____________________________________________________________________________
Título : Campanha Aqui Tem Justiça quer aproximar cidadão do Poder Judiciário pelas mídias
sociais
Link : http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Campanha-Aqui-Tem-Justi%C3%A7a-quer-aproximar-cidad%C3%A3o-do-PoderJudici%C3%A1rio-pelas-m%C3%ADdias-sociais

Título : Processo de Policiais militares acusados de matar Davi da Silva vai para a Vara do Tribunal
do Júri
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/01/policiais-militares-acusados-de-matardavi-da-silva-em-maceio-vao-a-juri-popular.ghtml

Título : Caso Davi da Silva: processo de PMs acusados de matar jovem vai ao Tribunal do Júri
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-davi-da-silva-processo-de-pms-acusados-dematar-jovem-vai-ao-tribunal-do-juri/
OP9____________________________________________________________________________
Título : Caso Davi Silva: Justiça vai avaliar se PMs devem ir a júri popular
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/caso-davi-silva-justica-vai-avaliar-se-pms-devem-ir-ajuri-popular/

Título : Caso Davi Silva é encaminhado a vara do tribunal do júri devido acusação de homicídio
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336728/2019/04/01/caso-davi-silva-eencaminhado-a-vara-do-tribunal-do-juri-devido-acusacao-de-homicidio
Título : Plano de saúde deve indenizar paciente por demora na autorização de cirurgia
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336732/2019/04/01/plano-de-saude-deveindenizar-paciente-por-demora-na-autorizacao-de-cirurgia

Título : Atendimento do Posse Legal é interrompido na primeira semana de abril
Link : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/04/01/136348/atendimento-do-posse-legale-interrompido-na-primeira-semana-de-abril.html

Título : TJ Alagoas nega agravo regimental que defendia redução dos honorários advocatícios de
sucumbência
Link : http://tribunadosertao.com.br/2019/04/tj-alagoas-nega-agravo-regimental-que-defendiareducao-dos-honorarios-advocaticios-de-sucumbencia/

Título : PMs acusados de matar Davi Silva devem ir ao Tribunal do Júri
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45394-pms-acusados-de-matar-davisilva-devem-ir-ao-tribunal-do-juri

Título : Plano de saúde Cassi deve indenizar paciente por demora na autorização de cirurgia
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/plano-de-saude-cassi-deve-indenizarpaciente-por-demora-na-autorizacao-de-cirurgia/

