11/04/2019

Título : Audiência de intrução do caso do vereador Silvânio Barbosa esta marcada para esta quinta
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/audiencia-de-intrucaodo-caso-do-vereador-silvanio-barbosa-esta-marcada-para-esta-quinta/7531870/
Título : Audiência pública é realizada em Arapiraca nesta quinta
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/audiencia-publica-erealizada-em-arapiraca-nesta-quinta/7531893/
Título : Justiça restringe direito de gratuidade no transporte público de Maceió
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/justica-restringe-direitode-gratuidade-no-transporte-publico-de-maceio/7532075/

Título : Assassino confesso de Silvânio Barbosa será ouvido nesta quinta (11)
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337287/2019/04/11/assassino-confesso-desilvanio-barbosa-sera-ouvido-nesta-quinta-11
Título : Grupo realiza ato durante audiência de assassino confesso do vereador Silvânio Barbosa
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337310/2019/04/11/grupo-realiza-ato-duranteaudiencia-de-assassino-confesso-do-vereador-silvanio-barbosa
Título : Justiça bloqueia R$ 5 milhões de faculdaes que ofertaram cursos sem autorização do MEC
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337326/2019/04/11/justica-bloqueia-r-5-milhoesde-faculdades-que-ofertaram-cursos-sem-autorizacao-do-mec
OP9____________________________________________________________________________
Título : Silvânio Barbosa: testemunhas e acusado depõem em audiência
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/silvanio-barbosa-testemunhas-e-acusado-depoem-emaudiencia/
Título : Bloqueados R$ 5 mi de faculdades que ofereciam curso sem autorização
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/bloqueados-r-5-mi-de-faculdades-que-ofereciam-cursosem-autorizacao/

Título : Presidente da Câmara de São José da Tapera, AL, é condenado a prisão por estuprar
menina de 13 anos
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/11/presidente-da-camara-de-sao-jose-datapera-al-e-condenado-a-prisao-por-estuprar-menina-de-13-anos.ghtml

Título : Acusado de matar o vereador Silvânio Barbosa em Maceió é ouvido em audiência;
parentes cobram justiça
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/11/ato-na-frente-do-forum-de-maceiocobra-justica-pelo-assassinato-do-vereador-silvanio-barbosa.ghtml
É Assim_________________________________________________________________________
Título : MPE e Defensoria Pública recorrem ao TJ-AL por bloqueio de R$ 6,7 bi da Braskem
Link : https://eassim.net/mpe-e-defensoria-publica-recorrem-ao-tj-al-por-bloqueio-de-r-67-bi-dabraskem/

Título : Audiência ouve depoimento do assassino confesso de vereador
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45751-audiencia-ouve-depoimento-doassassino-confesso-de-vereador

Título : Familiares de Silvânio Barbosa protestam em frente ao fórum: “queremos pena máxima”
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219748/familiares-de-silvanio-barbosa-protestam-emfrente-ao-forum-queremos-pena-maxima/
Título : Justiça suspende rejeição de contas do prefeito de São José da Tapera
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219772/%EF%BB%BFjustica-suspende-rejeicao-decontas-do-prefeito-de-sao-jose-da-tapera/
Título : CRB vence na Justiça ação movida por advogado
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219854/crb-vence-na-justica-acao-movida-poradvogado/
Título : Justiça bloqueia R$ 5 milhões de faculdades que ofertaram cursos sem autorização do
MEC
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1219855/justica-bloqueia-r-5-milhoes-de-faculdadesque-ofertaram-cursos-sem-autorizacao-do-mec/
Globo Play______________________________________________________________________
Título : Justiça decide direito de gratuidade no transporte público de Maceió
Link : https://globoplay.globo.com/v/7532075/

Título : Atendimento do 5º Juizado é transferido do bairro do Mutange para a rodoviária de Maceió
Link : http://aquiacontece.com.br/noticia/maceio/11/04/2019/atendimento-do-5-juizado-etransferido-do-bairro-do-mutange-para-a-rodoviaria-de-maceio/139186

Título : Juíza bloqueia R$ 5 milhões de ‘faculdades fantasmas’ que atuaram em Alagoas
Link : https://diariodopoder.com.br/juiza-bloqueia-r-5-milhoes-de-faculdades-fantasmas-queatuaram-em-alagoas/

Título : Justiça bloqueia R$ 5 milhões de faculdades que ofertaram cursos sem autorização do
MEC
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/11/%EF%BB%BFjustica-bloqueia-r-5milhoes-de-faculdades-que-ofertaram-cursos-sem-autorizacao-do-mec/

Título : Justiça suspende rejeição de contas do prefeito de São José da Tapera
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-suspende-rejeicao-de-contasdo-prefeito-de-sao-jose-da-tapera/

Título : Justiça determina bloqueio de bens de ex-prefeita e ex-secretário de Cajueiro
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/justica-bloqueia-r-5-milhoes-defaculdades-que-ofertaram-cursos-sem-autorizacao_74527.php
Título : Familiares de Silvânio Barbosa protestam durante audiência de acusado do crime
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/familiares-de-silvanio-barbosaprotestam-durante-audiencia-de-acusado-do-crime_74498.php
A Notícia________________________________________________________________________
Título : FARSA: Justiça bloqueia R$ 5 milhões de faculdades que ofertaram cursos sem
autorização do MEC
Link : https://www.anoticia.online/2019/04/11/farsa-justica-bloqueia-r-5-milhoes-de-faculdadesque-ofertaram-cursos-sem-autorizacao-do-mec/

