15/04/2019

Título : Presidência do TJ torna titulares 23 juízes do último concurso
Link : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/presidencia-do-tj-torna-titulares-23-juizes-do-ultimoconcurso/

Título : Presidência do TJAL torna titulares 23 juízes do último concurso
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74736.php
Título : Justiça marca para 28 de maio júri popular de acusado de matar Bárbara Regina
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74751.php
Título : Poder Judiciário funciona em regime de plantão na Semana Santa
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74735.php
Título : Justiça de Alagoas impede que Braskem divida lucro de R$ 2,6 bi com acionistas
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/justica-de-alagoas-determina-aindisponibilidade-de-r-267-bilhoes-da-braskem_74739.php
A Notícia_______________________________________________________________________
Título : PROGRESSO: Presidência do TJAL torna titulares 23 juízes do último concurso
Link : https://www.anoticia.online/2019/04/15/progresso-presidencia-do-tjal-torna-titulares-23juizes-do-ultimo-concurso/
Folha de Alagoas_________________________________________________________________
Título : Corregedor solicita à presidência do TJ reparo em comarcas do Litoral Norte
Link : http://folhadealagoas.com.br/portal/2019/04/15/corregedor-solicita-presidencia-do-tjreparo-em-comarcas-do-litoral-norte/
OP9____________________________________________________________________________
Título : Divisão de lucros de R$ 2,6 bilhões da Braskem é suspensa pela Justiça
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/divisao-de-lucros-de-r-26-bilhoes-da-braskem-esuspensa-pela-justica/

Título : Justiça de Alagoas determina bloqueio de quase R# 2,7 bilhões da Barskem
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337502/2019/04/15/justica-de-alagoas-determinabloqueio-de-quase-r-2-7-bilhoes-da-braskem

Título : Caso Bárbara Regina: júri popular é marcado para dia 28 de maio
Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337509/2019/04/15/caso-barbara-regina-juripopular-e-marcado-para-28-de-maio

Título : Pinheiro: Justiça suspende divisão de lucros de R$ 2,67 bilhões da Braskem
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1220559/pinheiro-justica-suspende-divisao-de-lucrosde-r-267-bilhoes-da-braskem/
Título : Poder Judiciário funciona em regime de plantão na Semana Santa
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1220566/%EF%BB%BFpoder-judiciario-funciona-emregime-de-plantao-na-semana-santa/

Título : Justiça de AL proíbe Braskem de pagar R$ 2,67 bilhões em dividendos
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/15/justica-de-al-proibe-divisao-de-lucrosde-r-267-bilhoes-da-braskem-entre-acionistas.ghtml
Título : Júri de acusado da morte de Bárbara Regina é marcado para 28 de maio, em Maceió
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/15/juri-de-acusado-da-morte-de-barbararegina-e-marcado-para-28-de-maio-em-maceio.ghtml

Título : Justiça de Alagoas bloqueia R$ 2,67 bilhões da Braskem para indenizar famílias por
crateras
Link : https://diariodopoder.com.br/justica-de-alagoas-bloqueia-r-267-bilhoes-da-braskem-paraindenizar-familias-por-crateras/

Título : Presidente do TJ/AL devolve cargo de mais um vereador afastado em Mata Grande
Link : http://programacidadania.com.br/presidente-do-tjal-devolve-cargo-de-mais-um-vereadorafastado-em-mata-grande/

Título : Justiça determina bloqueio de R$ 2,67 bilhões da Braskem
Link : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45890-justica-determina-bloqueio-de-r267-bilhoes-da-braskem
Sertão News_____________________________________________________________________
Título : TJ-AL determina retorno do vereador Orlando Ferraz ao cargo

Link : http://www.sertaonews24horas.com.br/2019/04/tj-al-determina-retorno-do-vereador.html

Título : Presidência do TJAL torna titulares 23 juízes do último concurso
Link : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/74736/Presidencia-do-TJAL-torna-titulares-23juizes-do-ultimo-concurso
Correio de Notícia________________________________________________________________
Título : Presidente do TJ/AL devolve cargo de mais um vereador afastado em Mata Grande
Link : https://correionoticia.com.br/noticia/politica/presidente-do-tj-al-devolve-cargo-de-maisum-vereador-afastado-em-mata-grande/4/23512

Título : Presidência do TJAL torna titulares 23 juízes do último concurso
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/presidencia-do-tjal-torna-titulares23-juizes-do-ultimo-concurso/
Título : Justiça suspende divisão de lucros de R$ 2,67 bilhões da Braskem
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-suspende-divisao-de-lucrosde-r-267-bilhoes-da-braskem/
Título : Corregedor solicita à presidência do TJ reparo em comarcas do Litoral Norte
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/corregedor-solicita-presidencia-dotj-reparo-em-comarcas-do-litoral-norte/

