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Título  : TJAL é o quinto do País em meta de julgar mais processos do que entram
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/03/20/135422/tjal-e-o-quinto-do-pais-em-
meta-de-julgar-mais-processos-do-que-entram.html

Título  : Justiça aceita ação de improbidade contra ex-vereador da Barra de Santo Antônio
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215207/%EF%BB%BFjustica-aceita-acao-de-
improbidade-contra-ex-vereador-da-barra-de-santo-antonio/

Título  : Acusados de matar para vingar morte da mãe devem ir a júri em Maceió
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215253/acusados-de-matar-para-vingar-morte-da-
mae-devem-ir-a-juri-em-maceio/

Repórter Maceió_________________________________________________________________

Título  : Inspeção do CNJ no Tribunal de Justiça de Alagoas termina nesta sexta (22)
Link   : https://www.reportermaceio.com.br/inspecao-do-cnj-no-tribunal-de-justica-de-alagoas-
termina-nesta-sexta-22/

Título  : Justiça aceita ação de improbidade contra ex-vereador da Barra de Santo Antônio
Link   :  https://www.reportermaceio.com.br/justica-aceita-acao-de-improbidade-contra-ex-
vereador-da-barra-de-santo-antonio/

Título  : Ex-vereador pela Barra de Santo Antônio, AL, vira réu em processo da 'farra dos cheques'
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/20/ex-vereador-pela-barra-de-santo-
antonio-al-vira-reu-em-processo-da-farra-dos-cheques.ghtml

Tabelião de Notas Iguape___________________________________________________________

Título  : TJ/AL: Justiça Itinerante promove casamento coletivo no Jacintinho, na sexta (22)
Link   :  https://www.tabeliaoiguape.com.br/tjal-justica-itinerante-promove-casamento-coletivo-no-
jacintinho-na-sexta-22/

Título  : A pedido de Rodrigo Cunha, audiência pública sobre o Pinheiro será realizada nesta 
quinta-feira em Brasília
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Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336114/2019/03/20/a-pedido-de-rodrigo-cunha-
audiencia-publica-sobre-o-pinheiro-sera-realizada-nesta-quinta-feira-em-brasilia

Título  : Justiça aceita ação de improbidade contra ex-vereador da Barrsa de Samto Antônio
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336111/2019/03/20/justica-aceita-acao-de-
improbidade-contra-ex-vereador-da-barra-de-santo-antonio

Título  : Trio acusado de matar para vingar morte da mãe deve ir a júri em Maceió
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336110/2019/03/20/trio-acusado-de-matar-para-
vingar-morte-da-mae-deve-ir-a-juri-em-maceio

Título  : Justiça condena Editora Abril por assinatura de revista não solicitada
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/20/justica-condena-editora-abril-por-
assinatura-de-revista-nao-solicitada/

Título  : Mulher que matou marido tetraplégico e enterrou no quintal alega legítima defesa
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/03/20/mulher-que-matou-marido-
tetraplegico-e-enterrou-no-quintal-alega-legitima-defesa/

Título  : Irmãos acusados de matar para vingar morte da mãe devem ir a júri em Maceió
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_72776.php

Título  : Acusados de matar para vingar morte da mãe devem ir a júri em Maceió
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/acusados-de-matar-para-vingar-morte-da-mae-devem-
ir-a-juri-em-maceio/

Título  : Ex-vereador de Barra de Santo Antônio/AL, vira ré em processo da farra dos cheques
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/ex-vereador-pela-barra-de-santo-antonio-al-vira-reu-
em-processo-da-farra-dos-cheques/

Título  : Casamento coletivo será realizado no Jacintinho na próxima sexta-feira 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/casamento-coletivo-sera-realizado-no-jacintinho-na-
proxima-sexta-feira/
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