03/04/2019

Título : Justiça realiza casamento coletivo em São Miguel dos Milagres
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45478-justica-realiza-casamentocoletivo-em-sao-miguel-dos-milagres
Título : Justiça nega bloqueio de R$ 23 mi das contas da Braskem e Odebrecht
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45481-justica-nega-bloqueio-de-r-23mi-das-contas-da-braskem-e-odebrecht

Título : Vereadores elogiam medida contra Braskem
Link : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/04/03/vereadores-elogiam-medida-contrabraskem/
Título : Justiça vê lastro de abusividade e ilegalidade e derruba portaria da SMTT
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/03/justica-ve-lastro-de-abusividade-eilegalidade-e-derruba-portaria-da-smtt/
Título : TJ premia servidores e unidades que se destacaram no projeto Eco Consciente e Solidário
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/04/03/tj-premia-servidores-e-unidadesque-se-destacaram-no-projeto-eco-consciente-e-solidario/

Título : Justiça nega bloqueio de R$ 23 mi das contas da Braskem e da Odebrecht
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1217968/justica-nega-bloqueio-de-r-23-mi-das-contasda-braskem-e-da-odebrecht/
Título : Defesa de médico preso por violação sexual afirma vai pedir relaxamento de prisão
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1218080/defesa-de-medico-preso-por-violacao-sexualafirma-vai-pedir-relaxamento-de-prisao/
Título : Justiça realiza audiência do Caso Silvânio Barbosa
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1218075/justica-realiza-audiencia-do-caso-silvaniobarbosa/

Título : Justiça derruba portaria da SMTT que limita entrada do transporte intermunicipal em
Maceió – Bom Dia Alagoas

Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/justica-derrubaportaria-da-smtt-que-limita-entrada-do-transporte-intermunicipal-em-maceio/7508669/
Título : Alagoas vai sediar evento de Ciências Criminais - – Bom Dia Alagoas
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/alagoas-vai-sediarevento-de-ciencias-criminais/7508695/

Título : Justiça derruba portaria que limita acesso dos complementares a Maceió – Cidade Alerta
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/justica-derruba-portaria-que-limita-acesso-doscomplementares-a-maceio/
Título : Médico preso por denúncias de abuso diz que não lembra das pacientes – Cidade Alerta
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/medico-preso-por-denuncias-de-abuso-diz-que-naolembra-das-pacientes/
aió

Título : Audiência de acusado de matar o vereador Silvanio Barbosa já tem data marcada
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336866/2019/04/03/audiencia-de-acusado-dematar-vereador-silvanio-barbosa-ja-tem-data-marcada
Título : Ação de advogado para bloqueio de R$ 23 milhões da Braskem é negada pela justiça
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336847/2019/04/03/acao-de-advogado-parabloqueio-de-r-23-milhoes-da-braskem-e-negada-pela-justica

Título : TJAL premia servidores e unidades que se destacaram no projeto Eco Consciente
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/tjal-premia-servidores-e-unidadesque-se-destacaram-no-projeto-eco-consciente/
Título : Justiça nega bloqueio de R$ 23 mi das contas da Braskem e da Odebrecht
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-nega-bloqueio-de-r-23-midas-contas-da-braskem-e-da-odebrecht/
Título : Justiça realiza casamento coletivo em São Miguel dos Milagres na sexta-feira, 5
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-realiza-casamento-coletivoem-sao-miguel-dos-milagres-na-sexta-feira-5/

Título : Acusado de matar Silvânio Barbosa vai depor em audiência de instrução
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/acusado-de-matar-silvanio-barbosavai-depor-em-audiencia-de-instrucao_73872.php
Título : Defesa de médico acusado de violação sexual vai entrar com habeas corpus

Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/defesa-de-medico-acusado-deviolacao-sexual-vai-entrar-com-habeas-corpus--_73869.php
Título : Juiz finaliza análise sobre pedido de bloqueio bilionário de contas da Braskem
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/juiz-finaliza-analise-sobre-pedido-debloqueio-de-contas-da-braskem_73863.php
Título : Justiça nega bloqueio de R$ 23 mi das contas da Braskem e da Odebrecht
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/justica-nega-bloqueio-de-r-23-mi-dascontas-da-braskem-e-da-odebrecht_73849.php

Título : Justiça suspende portaria que proibia transporte complementar de circular por Maceió
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-portaria-que-proibia-transportecomplementar-de-circular-por-maceio/
Título : Audiência de assassino confesso de Silvânio Barbosa acontece no próximo dia 11
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/audiencia-de-assassino-confesso-de-silvanio-barbosaacontece-no-proximo-dia-11/

Título : Justiça nega bloqueio de R$ 23 mi das contas da Braskem e da Odebrecht
Link : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/03/04/2019/justica-nega-bloqueio-de-r23-mi-das-contas-da-braskem-e-da-odebrecht/138862
Título : TJAL publica editais de promoção e remoção para a Comarca de Penedo
Link : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/03/04/2019/65279tjal-publica-editais-depromocao-e-remocao-para-penedo/138849

Título : Justiça marca audiência de acusado de matar Silvânio Barbosa em Maceió
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/03/justica-marca-audiencia-de-acusadode-matar-silvanio-barbosa-em-maceio.ghtml
Metro1_________________________________________________________________________
Título : Ação pede bloqueio de R$ 6,7 bi da Braskem por afundamento de bairro de Maceió
Link : https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/71289,acao-pede-bloqueio-de-r-67-bi-dabraskem-por-afundamento-de-bairro-de-maceio.html
Bnews__________________________________________________________________________
Título : Promotoria pede bloqueio de R$ 6,7 bi da Braskem por afundamento de bairro de Maceió
Link : https://www.bnews.com.br/noticias/jusnews/brasil/232292,promotoria-pede-bloqueio-de-r67-bi-da-braskem-por-afundamento-de-bairro-de-maceio.html

