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Título  : Operação cumpre 18 mandados contra suspeitos de integrar facção no interior
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_73929.php 

Título  : Justiça mantém prisão de acusado de importunação sexual em ônibus
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_73941.php 

Título  : Justiça de Alagoas determina a indisponibilidade de R$ 100 milhões da Braskem
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/justica-de-alagoas-determina-a-
indisponibilidade-de-r-100-milhoes-da-braskem_73989.php 

Título  : Operação cumpre 18 mandados contra suspeitos de integrar facção no interior
Link   :  http://radiogazetaweb.com/radio 

Título  : Justiça de Alagoas determina a indisponibilidade de R$ 100 milhões da Braskem
Link   :  http://radiogazetaweb.com/radio 

Título  :  TJ/AL planeja reformular estrutura organizacional
Link   :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/04/04/2019/tribunal-de-justica-de-
alagoas-planeja-reformular-estrutura-organizacional/138874 

Título  : Justiça nega bloqueio de R$ 23 milhões das contas da Braskem e da Odebrecht
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/04/04/2019/65279justica-nega-bloqueio-
de-r-23-milhoes-das-contas-da-braskem-e-da-odebrecht/138873 

OP9____________________________________________________________________________

Título  :  Condutor e dono de carro devem indenizar por acidente que matou três
Link   :   https://www.op9.com.br/al/noticias/condutor-e-dono-de-carro-devem-indenizar-por-
acidente-que-matou-tres/ 

Título  : Justiça determina imediata transferência de sete pacientes oncológicos do HGE
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218219/justica-determina-imediata-transferencia-de-
sete-pacientes-oncologicos-do-hge/ 

Título  : Acusado de se masturbar em ônibus tem liberdade negada e é transferido para manicômio
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Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218185/acusado-de-se-masturbar-em-onibus-tem-
liberdade-negada-e-e-transferido-para-manicomio/ 

Título  : Justiça determina indisponibilidade de bens do prefeito de São José da Tapera
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218306/justica-determina-indisponibilidade-de-bens-
do-prefeito-de-sao-jose-da-tapera/ 

Título  : Braskem tem R$ 100 milhões bloqueados pela Justiça após pedido do MP e Defensoria
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218352/braskem-tem-r-100-milhoes-bloqueados-pela-
justica-apos-pedido-do-mp-e-defensoria/ 

Título  : Justiça marca audiência de acusado de matar Silvânio Barbosa em Maceió-AL
Link   :  http://rotadosertao.com/noticia/136639-justica-marca-audiencia-de-acusado-de-matar-
silvanio-barbosa-em-maceio-al 

Título  : SMTT vai revogar portaria que restringe tráfego de transportes intermunicipais em Maceió
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/04/smtt-vai-revogar-portaria-que-
restringe-trafego-de-transportes-intermunicipais-em-maceio.ghtml 

Título  : Justiça de AL determina bloqueio de R$ 100 milhões das contas da Braskem
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/04/justica-de-al-determina-bloqueio-de-r-
100-milhoes-das-contas-da-braskem.ghtml 

Título  : SMTT vai revogar portaria que restringe tráfego de transportes intermunicipais em Maceió 
– AL/2ª Edição
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/smtt-vai-revogar-portaria-
que-restringe-trafego-de-transportes-intermunicipais-em-maceio/7514749/ 

Título  : Juíza fala sobre acordos homologados nos últimos dois meses em audiências de custódia – 
Bom Dia Alagoas
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/juiza-fala-sobre-
acordos-homologados-nos-ultimos-dois-meses-em-audiencias-de-custodia/7512494/ 

Título  :  Médico preso por denúncias de abuso diz que não lembra das pacientes – Fique Alerta
Link   :   https://www.tnh1.com.br/video/vid/medico-preso-por-denuncias-de-abuso-diz-que-nao-
lembra-das-pacientes-1/ 

Título  :  Prefeitura suspende portaria que limitava Transportes Intermunicipais – Cidade Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/prefeitura-suspende-portaria-que-limitava-transportes-
intermunicipais/ 
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Título  : Justiça manda transferir sete pacientes com câncer sem tratamento adequado em Alagoas
Link   :  https://diariodopoder.com.br/justica-manda-transferir-sete-pacientes-com-cancer-sem-
tratamento-adequado-em-alagoas/ 

Título  : Justiça mantém prisão de acusado de assédio sexual em ônibus em Maceió
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-prisao-de-acusado-de-assedio-sexual-
em-onibus-em-maceio/ 

Título  : MPE-AL e Defensoria Pública vão recorrer de bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mpe-al-e-defensoria-publica-vao-recorrer-de-
bloqueio-de-r-100-milhoes-da-braskem/ 

Título  : Justiça determina indisponibilidade de bens de prefeito e secretário
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336935/2019/04/04/justica-determina-
indisponibilidade-de-bens-de-prefeito-e-secretario 

Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões  das contas da Braskem
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336946/2019/04/04/justica-determina-bloqueio-de-
r-100-milhoes-das-contas-da-braskem 

Título  : MP e Defensoria vão recorrerr da decisão judicial que bloqueou R$ 100 milhões da 
Braskem
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336947/2019/04/04/mp-e-defensoria-vao-recorrer-
da-decisao-judicial-que-bloqueou-r-100-milhoes-da-braskem 

Título  : Justiça determina imediata trasferência de sete pacientes oncológicos do HGE
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336927/2019/04/04/justica-determina-imediata-
transferencia-de-sete-pacientes-oncologicos-do-hge 

Título  :  Preso acusado de assediar mulher dentro de ônibus será transferido para manicômico 
judiciário
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336910/2019/04/04/preso-acusado-de-assediar-
mulher-dentro-de-onibus-sera-transferido-manicomio-judiciario 

Título  : Tutmés Airan e deputadas discutem ações de combatee a violência doméstica em Alagoas
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336932/2019/04/04/tutmes-airan-e-deputadas-
discutem-acoes-de-combate-a-violencia-domestica-em-alagoas 

Título  : Acusado de matar  colega de trabalho vai a júri
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336930/2019/04/04/acusado-de-tentar-matar-
colega-de-trabalho-vai-a-juri 

Título  : Dono de carro e condutor devem indenizar por acidente que matou 3 pessoas
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Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336908/2019/04/04/dono-do-carro-e-condutor-
devem-indenizar-por-acidente-que-matou-3-pessoas 

Título  : Justiça nega pedido de bloqueio de R$ 23 milhões da Braskem em AL
Link   :  https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2019/04/justica-nega-pedido-de-bloqueio-
de-r-23-milhoes-da-braskem-em-al.shtml 

Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem
Link   : https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/justica-determina-bloqueio-de-r-100-
milhoes-da-braskem.shtml 

O Antagonista____________________________________________________________________

Título  : Justiça bloqueia R$ 100 milhões da Braskem por afundamento de bairro em Maceió
Link   :  https://www.oantagonista.com/sociedade/justica-bloqueia-r-100-milhoes-da-braskem-por-
afundamento-de-bairro-em-maceio/ 

Lauro Jardim – O Globo – Twitter___________________________________________________

Título  : Justiça bloqueia R$ 100 milhões da Braskem | Lauro Jardim - O Globo 
Link   :  https://twitter.com/laurojardim/status/1113923257583980547?ref_src=twsrc%5Egoogle
%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet 

Título  : VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: Proposta é ampliar o atendimento às mulheres no interior de 
AL
Link   :  https://boainformacao.com.br/2019/04/violencia-domestica-proposta-e-ampliar-o-
atendimento-as-mulheres-no-interior-de-al/ 

Piaçabuçu News__________________________________________________________________

Título  :  Justiça de Alagoas determina a indisponibilidade de R$  100 milhões da Braskem
Link    :  https://www.piacabucunews.com.br/justica-de-alagoas-determina-a-indisponibilidade-de-
r-100-milhoes-da-braskem/ 

 
Título  : Juiz determina bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem
Link    : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45537-juiz-determina-bloqueio-de-r100-
milhoes-da-braskem 

NBOnLine_______________________________________________________________________

Título  :  Ex-Prefeita condenada e Alagoas assume cargo de sanadora no lugar de Collor
Link    :  https://noticiabrasilonline.com/ex-prefeita-condenada-em-alagoas-assume-cargo-de-
senadora-no-lugar-de-collor/ 
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Título  : Justiça de Alagoas acata parcialmente bloqueio de recusrso da Braskem
Link    : https://www.valor.com.br/empresas/6198383/justica-de-alagoas-acata-parcialmente-
bloqueio-de-recursos-da-braskem 

Título  : Justiça mantém prisão de acusado de importunação sexual em ônibus de Maceió
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/04/justica-mantem-prisao-de-acusado-de-
importunacao-sexual-em-onibus-de-maceio/ 

Título  : Braskem e órgãos públicos assinam acordo para implantar medidas emergenciais no 
Pinheiro
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/04/braskem-e-orgaos-publicos-assinam-
acordo-para-implantar-medidas-emergenciais-no-pinheiro/ 

Título  : MP e Defensoria vão recorrer após juiz bloquear R$ 100 mi da Braskem; ação pede R$ 6,7 
bi
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/04/mp-e-defensoria-vao-recorrer-apos-
juiz-bloquear-r-100-mi-da-braskem-acao-pede-r-67-bi/ 

Título   : Disciplina, educação e trabalho ampliam horizontes de reeducandos em Alagoas
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/04/04/disciplina-educacao-e-trabalho-
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