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Título  : TJAL inicia primeira ‘Semana da Justiça pela Paz em Casa’ de 2019
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/tjal-inicia-primeira-semana-da-
justica-pela-paz-em-casa-de-2019/

Título  : Justiça condena construtora a indenização de R$ 10 mil por infiltrações
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/justica-condena-construtora-
indenizacao-de-r-10-mil-por-infiltracoes/

Título  : Justiça Itinerante realiza mutirão no Vergel do Lago no próximo sábado (16)
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/justica-itinerante-realiza-mutirao-no-
vergel-do-lago-no-proximo-sabado-16/

Título  : Após ação da Defensoria, justiça determina que Uneal lance novo edital de pré-matrícula e 
lista de espera
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213594/apos-acao-da-defensoria-justica-determina-
que-uneal-lance-novo-edital-de-pre-matricula-e-lista-de-espera/

Título  : Justiça Itinerante realiza mutirão no Vergel do Lago neste sábado (16)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213589/justica-itinerante-realiza-mutirao-no-vergel-
do-lago-neste-sabado-16/

Título  : Mais de dez anos depois, acusado no assassinato de Beto Campanha vai a júri
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213745/mais-de-dez-anos-depois-acusado-no-
assassinato-de-beto-campanha-vai-a-juri/

Título  : Acusado de assassinar Guilherme Brandão vai a julgamento
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213696/acusado-de-assassinar-guilherme-brandao-
vai-a-julgamento/

Título  : Ceal deve ressarcir construtora em R$ 345 mil por instalação de subestações elétricas
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1213700/%EF%BB%BFceal-deve-ressarcir-
construtora-em-r-345-mil-por-instalacao-de-subestacoes-eletricas/

Título  : Justiça condena construtora a indenização de R$ 10 mil por infiltrações
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213647/justica-condena-construtora-a-indenizacao-de-
r-10-mil-por-infiltracoes/

Título  : MP quer pena máxima para assassino de Jaciara; júri começa quinta
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213634/mp-quer-pena-maxima-para-assassino-de-
jaciara-juri-comeca-quinta/
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Título  : Julgamento de acusado de matar dono do Maikai é marcado para 13 de junho
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335649/2019/03/12/julgamento-de-acusado-de-
matar-dono-do-maikai-e-marcado-para-13-de-junho

Título  : Justiça condena construtora a indenização e R$ 10 mil por infiltrações
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335620/2019/03/12/justica-condena-construtora-a-
indenizacao-de-r-10-mil-por-infiltracoes

Título  : Caso Jaciara: MP pedirá pena máxima para ex-marido acusado de feminicídio
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/03/12/caso-jaciara-mp-pedira-pena-maxima-
para-ex-marido-acusado-de-feminicidio/

Título  : Centro de conciliação na Cooperativa Sicredi realiza primeiras audiências
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/03/12/centro-de-conciliacao-na-
cooperativa-sicredi-realiza-primeiras-audiencias/

Título  : Acusado de matar proprietário de casa de shows tem julgamento marcado para junho
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/acusado-de-matar-proprietario-de-
casa-de-shows-tem-juri-marcado-para-junho_72199.php

Título  : Cinco anos depois, acusado de matar dono de casa de shows em Maceió será julgado em 
junho
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/cinco-anos-depois-acusado-de-matar-dono-de-casa-
de-shows-em-maceio-sera-julgado-em-junho/

Título  :  Programa Posse Legal visita moradores do Pinheiro cadastrados para regularizar imóveis
Link   :   http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/programa-posse-legal-
visita-moradores-do-pinheiro-cadastrados-para-regularizar-imoveis/7450867/

Título  : Famílias da área vermelha do Pinheiro estão sendo cadastradas para regularizar imóveis
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/familias-da-area-vermelha-
do-pinheiro-estao-sendo-cadastradas-para-regularizar-imoveis/7449846/
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