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Título : Moradores do Pinheiro iniciam regularização de imóveis no programa Posse Legal
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/moradores-do-pinheiro-iniciamregularizacao-de-imoveis-no-programa-posse-legal_71118.php
Título : Prescrição de crimes de corrupção na Justiça de Alagoas chega a 6,3%, aponta CNJ
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/prescricao-de-crimes-de-corrupcao-najustica-de-alagoas-chega-a-63-aponta-cnj_71177.php
Título : Posse Legal já atendeu 130 moradores do Pinheiro
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/_71160.php
Título : Justiça dá 15 dias para que Estado regularize tratamento de pessoas com HIV
Link : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/justica-da-15-dias-para-que-estadoregularize-tratamento-de-pessoas-com-hiv-_71144.php

Título : Programa Posse Legal é lançado para moradores do Pinheiro
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1211032/programa-posse-legal-e-lancado-paramoradores-do-pinheiro/
Alagoas Alerta___________________________________________________________________
Título : Polícia cumpre mais de 25 mandados contra organização criminosa em municípios de AL
Link : https://alagoasalerta.com.br/capa/f/noticias/policia/policia-cumpre-mais-de-25-mandadoscontra-organizacao-criminosa-em-municipios-de-al

Título : Começa nesta terça atendimento a moradores do bairro do Pinheiro para regularizar
imóveis – Bom Dia Alagoas
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/comeca-nesta-tercaatendimento-a-moradores-do-bairro-do-pinheiro-para-regularizar-imoveis/7411945/
Título : Programa Posse Legal começa a atender moradores do Pinheiro
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/programa-posse-legalcomeca-a-atender-moradores-do-pinheiro/7414047/

Título : Estado tem 15 dias para regularizar tratamento de pessoas com HIV

Link : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/334923/2019/02/26/estado-tem-15-dias-pararegularizar-tratamento-de-pessoas-com-hiv

Título : 130 moradores do Pinheiro já foram atendidos pelo Posse Legal
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/26/130-moradores-do-pinheiro-ja-foramatendidos-pelo-posse-legal/
Título : GGAL abre inscrições para 4ª edição do casamento coletivo LGBTI+
Link : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/26/ggal-abre-inscricoes-para-4a-edicaodo-casamento-coletivo-lgbti/
Título : Rio Largo deve promover melhorias no acolhimento de crianças e adolescentes
Link : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/02/26/rio-largo-deve-promover-melhorias-noacolhimento-de-criancas-e-adolescentes/

Título : 130 moradores do Pinheiro já foram atendidos pelo Posse Legal
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/130-moradores-do-pinheiro-jaforam-atendidos-pelo-posse-legal/
Título : Tutmés Airan discute projeto que ressocializa presos do regime fechado
Link : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tutmes-airan-discute-projeto-queressocializa-presos-do-regime-fechado/

Título : Projeto 'Posse Legal' é lançado para moradores do Pinheiro - Balanço Geral
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/projeto-posse-legal-e-lancado-para-moradores-dopinheiro-1/
Título : Suspeito de assassinar quatro pessoas da mesma família em Guaxuma vai a júri popular –
Fique Alerta
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/suspeito-de-assassinar-quatro-pessoas-da-mesmafamilia-em-guaxuma-vai-a-juri-popular/
Título : Segurança pública realiza operação para prender organização criminosa no Litoral Norte –
Cidade Alerta
Link : https://www.tnh1.com.br/video/vid/seguranca-publica-realiza-operacao-para-prenderorganizacao-criminosa-no-litoral-norte/

Título : Reunião entre Seris e TJ-AL define retomada do projeto “Começar de Novo”
Link : http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/29233-reuniao-entre-seris-e-tj-al-defineretomada-do-projeto-comecar-de-novo

OP9____________________________________________________________________________
Título : Programa regulariza imóveis do Pinheiro e viabiliza benefícios
Link : https://www.op9.com.br/al/noticias/programa-regulariza-imoveis-do-pinheiro-e-viabilizabeneficios/

Título : Programa para regularizar imóveis é lançado para o bairro do Pinheiro, em Maceió
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/02/26/programa-para-regularizar-imoveis-elancado-para-o-bairro-do-pinheiro-em-maceio.ghtml

