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Título : Processos relacionados à calamidade no Pinheiro, Mutange e Bebedouro terão prioridade 
na Justiça
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/processos-relacionados-a-calamidade-no-pinheiro-
mutange-e-bebedouro-terao-prioridade-na-justica/ 

Título : Processos relacionados ao Pinheiro, Mutange e Bebedouro terão prioridade na justiça
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/338939/2019/05/13/processos-relacionados-ao-
pinheiro-mutange-e-bebedouro-terao-prioridade-na-justica 

Título : MP quer medida de prevenção para evitar catástrofe em Coqueiro Seco
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/338918/2019/05/13/mp-quer-medidas-de-
prevencao-para-evitar-catastrofe-em-coqueiro-seco     

Título : Justiça concede habeas corpus e ex-vereador Júlio Beltrão deixa a prisão
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/338966/2019/05/13/justica-concede-habeas-corpus-
e-ex-vereador-julio-brandao-deixa-a-prisao     

Título :  Justiça vai priorizar processos de moradores atingidos por rachaduras em bairros de 
Maceió
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/05/13/justica-vai-priorizar-processos-de-
moradores-atingidos-por-rachaduras-em-bairros-de-maceio.ghtml 

Título : Justiça manda Coqueiro Seco adotar medidas para proteger moradores em caso de desastre 
por rachaduras em Maceió
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/05/13/justica-manda-coqueiro-seco-adotar-  
medidas-para-proteger-moradores-em-caso-de-desastre-por-rachaduras-em-maceio.ghtml     

Título :  Processos relacionados à calamidade no Pinheiro, Mutange e Bebedouro terão prioridade 
na Justiça
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1226073/%EF%BB%BFprocessos-relacionados-a-
calamidade-no-pinheiro-mutange-e-bebedouro-terao-prioridade-na-justica/ 

Título : Relatório da CPRM: Promotoria de Coqueiro Seco ajuíza ação cobrando providências da 
Prefeitura
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Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1225998/relatorio-da-cprm-promotoria-de-coqueiro-
seco-ajuiza-acao-cobrando-providencias-da-prefeitura/ 

Título : Câmara realiza audiência pública para debater combate à violência sexual contra crianças e 
adolescentes
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1226151/camara-realiza-audiencia-publica-para-
debater-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes/ 

Título : Processos relacionados à calamidade no Pinheiro, Mutange e Bebedouro terão prioridade
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/46734-processos-relacionados-a-
calamidade-no-pinheiro-mutange-e-bebedouro-terao-prioridade 

Título : MP aguarda punição para cartórios que se negam a devolver 50% do valor do 1º imóvel
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/05/13/139442/mp-aguarda-punicao-para-
cartorios-que-se-negam-a-devolver-50-do-valor-do-1-imovel.html 

Correio Notícia___________________________________________________________________

Título : Após oito meses preso, ex-vereador Júlio Brandão deixa a cadeia por decisão do TJ/Al
Link  :  https://correionoticia.com.br/noticia/politica/apos-oito-meses-preso-ex-vereador-julio-
brandao-deixa-a-cadeia-por-decisao-do-tj-al/4/23781 

Título : Justiça cobra plano de composição do conflito da Braskem
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/justica-cobra-plano-de-composicao-do-
conflito-da-braskem_76742.php 

Título : TJ: Coqueiro Seco deve adotar ações para proteger população em caso de tragédia
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-coqueiro-seco-deve-adotar-acoes-
para-proteger-populacao-em-caso-de-tragedia_76718.php 

Título :  TJAL dará prioridade a ações judiciais relativas a bairros que afundam em Maceió
Link  : https://diariodopoder.com.br/tjal-dara-prioridade-a-acoes-judiciais-relativas-a-bairros-que-
afundam-em-maceio/ 

Título : Maioria dos atendidos pela Rede de Assistência às Vítimas de Violência Sexual é criança
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Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/13/maioria-dos-atendidos-pela-rede-de-
assistencia-as-vitimas-de-violencia-sexual-e-crianca/ 

Título : Processos sobre calamidade no Pinheiro, Mutange e Bebedouro terão prioridade na Justiça
Link  : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/13/processos-sobre-calamidade-no-
pinheiro-mutange-e-bebedouro-terao-prioridade-na-justica/ 

Título : Advogado afirma que Braskem não tem interesse em protelar acordo sobre bairros
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/13/advogado-afirma-que-braskem-nao-
tem-interesse-em-protelar-acordo-sobre-bairros/ 

Título : Em seis meses, Rede de Assistência às Vítimas de Violência Sexual atende 320 crianças
Link  :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/30013-em-seis-meses-rede-de-assistencia-
as-vitimas-de-violencia-sexual-atende-320-criancas 

Título : Processos relacionados aos bairros em calamidades terão prioridade na justiça – Pajuçara 
Noite
Link  :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/processos-relacionados-aos-bairros-em-calamidades-
terao-prioridade-na-justica/ 

Título : Presidente do TJ-AL se reúne com representantes da Braskem para negociar acordo – 
AL/TV 2ª Edição
Link  :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/presidente-do-tj-al-se-reune-
com-representantes-da-braskem-para-negociar-acordo/7612766/ 
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