27/02/2019

Título : Operação cumpre mandados contra quadrilha formada por auditores-fiscais
Link : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55185/operacao-cumpre-mandados-contraquadrilha-formada-por-auditores-fiscais

Título : Cavalo de Troia, empresário e servidores públicos geraram prejuízo de R$ 8 milhões aos
cofres públicos
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/334961/2019/02/27/cavalo-de-troia-empresario-eservidores-publicos-geraram-prejuizo-de-r-8-milhoes-aos-cofres-publicos

Título : Cavalo de Tróia: três auditores-fiscais são novamente afastados dos cargos
Link : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/02/27/cavalo-de-troia-tres-auditores-fiscaissao-novamente-afastados-dos-cargos/
Título : PF deflagra “Operação Dourada” em combate ao tráfico de drogas
Link : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/02/27/pf-deflagra-operacao-dourada-emcombate-ao-trafico-de-drogas/
Título : Estado deve regularizar distribuição de medicamentos para tratamento do HIV
Link : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/02/27/estado-deve-regularizar-distribuicaode-medicamentos-para-tratamento-do-hiv/
Título : Justiça decreta prisão de acusado de jogar ácido em ex-companheira
Link : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/02/27/%EF%BB%BFjustica-decreta-prisaode-acusado-de-jogar-acido-em-ex-companheira/
A Notícia_______________________________________________________________________
Título : Cavalo de Tróia: Operação cumpre sete mandados de busca e apreensão e três auditoresfiscais são afastados dos cargos
Link : https://www.anoticia.online/2019/02/27/cavalo-de-troia-operacao-cumpre-sete-mandadosde-busca-e-apreensao-e-tres-auditores-fiscais-sao-afastados-dos-cargos/

Título : Operação cumpre sete mandados e três auditores-fiscais são novamente afastados
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/operacao-cumpre-sete-mandados-etres-auditores-fiscais-sao-novamente-afastados_71212.php

Título : PF descobre plano para distribuição de drogas sintéticas durante carnaval em AL
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/pf-descobre-plano-para-distribuicaode-drogas-sinteticas-durante-carnaval-em-al_71220.php
Título : Levantamento aponta redução dos crimes violentos em Alagoas no ano passado
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/levantamento-aponta-que-alagoasreduziu-mais-de-20-o-numero-de-crimes-violentos_71221.php
Título : Sefaz/AL confirma processo administrativo contra auditores acusados por crimes
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/sefaz-confirma-processoadministrativo-contra-auditores-acusados-por-crimes_71219.php
Título : Justiça afasta prefeito de Boca da Mata por suposto desvio de R$ 28 milhões
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/_71281.php
Título : Justiça determina bloqueio de bens de advogado acusado de matar sócio
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/justica-determina-bloqueio-de-bensde-advogado-acusado-de-matar-socio-_71282.php
Título : Triagem de documentos de solicitação para posse legal é rigorosa, diz Anoreg
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/triagem-de-documentos-desolicitacao-para-posse-legal-e-rigorosa-diz-anoreg_71269.php
Título : MPE pede afastamento de Gustavo Feijó por suspeita de fraudes em contratos
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/_71241.php

Título : MP cumpre sete mandados de busca e apreensão e três auditores fiscais são novamente
afastados dos cargos
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-cumpre-sete-mandados-de-busca-e-apreensao-etres-auditores-fiscais-sao-novamente-afastados-dos-cargos/
Título : MPE/AL pede afastamento de Gustavo Feijó da prefeitura de Boca Mata
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mpeal-pede-afastamento-de-gustavo-feijo-daprefeitura-de-boca-mata/
Título : Esquema de desvio por servidores da Sefaz causou prejuízo de R$ 8 milhões, diz MPE
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/esquema-de-desvio-por-servidores-da-sefaz-causouprejuizo-de-r-8-milhoes-diz-mpe/
Título : Justiça afasta prefeito de Boca da Mata por suposto desvio de R$ 28 milhões
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-afasta-prefeito-de-boca-da-mata-por-supostodesvio-de-r-28-milhoes/

Título : Três auditores-fiscais são afastados pelo MP acusados de desviar R$ 8 milhões
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1211263/tres-auditores-fiscais-sao-afastados-pelo-mpacusados-de-desviar-r-8-milhoes/

Título : Judiciário de Alagoas funciona em regime de plantão no Carnaval
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1211316/judiciario-de-alagoas-funciona-em-regime-deplantao-no-carnaval/
Título : MPE pede afastamento de Gustavo Feijó da prefeitura por desvio de mais de R$ 28
milhões
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1211399/mpe-pede-afastamento-de-gustavo-feijo-daprefeitura-por-desvio-de-mais-de-r-28-milhoes/
Título : Justiça afasta prefeito de Boca da Mata por suposto desvio de R$ 28 milhões
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/justica-afasta-prefeito-de-boca-damata-por-suposto-desvio-de-r-28-milhoes/

Título : Operação do MP-AL cumpre mandados de busca e apreensão e afastam três auditores
fiscais
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/operacao-do-mp-alcumpre-mandados-de-busca-e-apreensao-e-afastam-tres-auditores-fiscais/7414639/

Título : Operação do MP-AL cumpre mandados de busca e apreensão e três auditores fiscais são
afastados dos cargos
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/27/operacao-do-mp-al-cumpre-mandadosde-busca-e-apreensao-e-tres-auditores-fiscais-sao-afastados-dos-cargos.ghtml
Título : MP-AL pede afastamento do prefeito de Boca da Mata, Gustavo Feijó
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/27/mp-al-pede-afastamento-do-prefeitode-boca-da-mata-al-gustavo-feijo.ghtml
Título : Justiça dá 15 dias para o governo de AL regularizar fornecimento de remédios a pessoas
com HIV
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/27/justica-da-15-dias-para-o-governo-deal-regularizar-fornecimento-de-remedios-a-pessoas-com-hiv.ghtml
Título : Polícia prende homem que jogou ácido na ex-mulher em Marechal Deodoro, AL
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/27/policia-prende-homem-que-jogouacido-na-ex-mulher-em-marechal-deodoro-al.ghtml

Título : Justiça afasta prefeito de Boca da Mata por suposto desvio de R$ 28 milhões
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/justica-afasta-prefeito-de-boca-damata-por-suposto-desvio-de-r-28-milhoes/
Título : Judiciário de Alagoas funciona em regime de plantão durante o Carnaval

Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/judiciario-de-alagoas-funciona-emregime-de-plantao-no-carnaval/
Diário Indústria & Comércio________________________________________________________
Título : CNJ – Conselho Nacional de Justiça conhece cadastro biométrico de presos de Alagoas
Link : https://www.diarioinduscom.com/cnj-conselho-nacional-de-justica-conhece-cadastrobiometrico-de-presos-de-alagoas/
OP9____________________________________________________________________________
Título : Quadrilha responsável por fraude de R$ 8 mi no fisco é desmontada
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/quadrilha-responsavel-por-fraude-de-r-8-mi-no-fisco-edesmontada/

Título : Alagoas é referência no cadastramento biométrico no sistema prisional
Link : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/29242-alagoas-e-referencia-nocadastramento-biometrico-no-sistema-prisional

Título : Ademi recebe presidente do TJ/AL, desembargador Tutmés Airan, em reunião almoço
Link : http://www.tribunadoagreste.com.br/2019/02/ademi-recebe-presidente-tj-aldesembargador-tutmes-airan-em-reuniao-almoco/

Título : Ademi recebe presidente do TJ/AL, desembargador Tutmés Airan, em reunião almoço
Link : http://tribunadosertao.com.br/2019/02/ademi-recebe-presidente-tj-al-desembargadortutmes-airan-em-reuniao-almoco/

