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Título  : Justiça decreta prisão de mulher que teria matado a filha de 1 ano
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55539/justica-decreta-prisao-de-mulher-que-
teria-matado-a-filha-de-1-ano

Título  : Justiça bloqueia bens de ex-prefeita de Cajueiro
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55568/justica-bloqueia-bens-de-ex-prefeita-de-
cajueiro

Título  : Moradores da área laranja começam a ser atendidos
Link   : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55560/moradores-da-area-laranja-comecam-a-
ser-atendidos

Título  : Mãe de criança morta por espancameto teve prisão prevetiva decvretada
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335539/2019/03/11/mae-de-crianca-morta-por-
espancamento-teve-prisao-preventiva-decretada

Título  : Acusado de agredir companheira no carnaval tem liberdade negada
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335572/2019/03/11/acusado-de-agredir-
companheira-no-carnaval-tem-liberdade-negada

Título  : Justiça determina bloqueio de bens da ex-prefeita de Cajueiro Lucila Toledo
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335580/2019/03/11/justica-determina-bloqueio-de-
bens-da-ex-prefeita-de-cajueiro-lucila-toledo

Título  : Empresa de cosméticos deve para R$ 4 mil por negativação indevida de ex-consultora
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335570/2019/03/11/empresa-de-cosmeticos-deve-
pagar-r-4-mil-por-negativacao-indevida-de-ex-consultora

Título  : Justiça decreta prisão preventiva da mãe suspeita de espancar filha até a morte
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-decreta-prisao-preventiva-da-
mae-suspeita-de-espancar-filha-de-um-ano_72011.php

Título  : Acusado de agredir companheira no Carnaval tem liberdade negada pela Justiça
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_72037.php

Título  : TJ/AL inicia mutirão para julgamento de processos de violência contra a mulher
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tjal-inicia-mutirao-para-julgamento-
de-processos-de-violencia-contra-a-mulher_72026.php

https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55539/justica-decreta-prisao-de-mulher-que-teria-matado-a-filha-de-1-ano
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55539/justica-decreta-prisao-de-mulher-que-teria-matado-a-filha-de-1-ano
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335570/2019/03/11/empresa-de-cosmeticos-deve-pagar-r-4-mil-por-negativacao-indevida-de-ex-consultora
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335570/2019/03/11/empresa-de-cosmeticos-deve-pagar-r-4-mil-por-negativacao-indevida-de-ex-consultora
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335580/2019/03/11/justica-determina-bloqueio-de-bens-da-ex-prefeita-de-cajueiro-lucila-toledo
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335580/2019/03/11/justica-determina-bloqueio-de-bens-da-ex-prefeita-de-cajueiro-lucila-toledo
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335572/2019/03/11/acusado-de-agredir-companheira-no-carnaval-tem-liberdade-negada
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335572/2019/03/11/acusado-de-agredir-companheira-no-carnaval-tem-liberdade-negada
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55560/moradores-da-area-laranja-comecam-a-ser-atendidos
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55560/moradores-da-area-laranja-comecam-a-ser-atendidos
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55568/justica-bloqueia-bens-de-ex-prefeita-de-cajueiro
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55568/justica-bloqueia-bens-de-ex-prefeita-de-cajueiro
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335539/2019/03/11/mae-de-crianca-morta-por-espancamento-teve-prisao-preventiva-decretada
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335539/2019/03/11/mae-de-crianca-morta-por-espancamento-teve-prisao-preventiva-decretada
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tjal-inicia-mutirao-para-julgamento-de-processos-de-violencia-contra-a-mulher_72026.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tjal-inicia-mutirao-para-julgamento-de-processos-de-violencia-contra-a-mulher_72026.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_72037.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-decreta-prisao-preventiva-da-mae-suspeita-de-espancar-filha-de-um-ano_72011.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/justica-decreta-prisao-preventiva-da-mae-suspeita-de-espancar-filha-de-um-ano_72011.php


Título  : Moradores da área laranja do Pinheiro começam a ser atendidos na segunda (18)
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/moradores-da-area-laranja-do-
pinheiro-comecam-a-ser-atendidos-na-segunda-10_72047.php

Título  : Empresa de cosméticos deve pagar indenização de R$ 4 mil a ex-consultora
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/empresa-de-cosmeticos-deve-pagar-
indenizacao-de-r-4-mil-a-ex-consultora_72080.php

Título  : Mãe é presa suspeita de espancar e matar bebê em Maceió
Link   :  https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/11/mae-e-presa-suspeita-de-
espancar-bebe-em-maceio.htm

Título  : Justiça Itinerante realiza mutirão no Vergel do Lago neste sábado (16)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213474/%EF%BB%BFjustica-itinerante-realiza-
mutirao-no-vergel-do-lago-neste-sabado-16/

Título  :  Posse Legal: moradores da área laranja do Pinheiro começam a ser atendidos na segunda 
(18)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213478/posse-legal-moradores-da-area-laranja-do-
pinheiro-comecam-a-ser-atendidos-na-segunda-18/

Título  : Acusado de agredir companheira no Carnaval tem liberdade negada
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1213455/%EF%BB%BFacusado-de-agredir-
companheira-no-carnaval-tem-liberdade-negada/

Título  : Vice da CBF é afastado pela Justiça de prefeitura em Alagoas
Link   :  http://rotadosertao.com/noticia/135781-vice-da-cbf-e-afastado-pela-justica-de-prefeitura-
em-alagoas

GAUCHA_______________________________________________________________________

Título  : Vice da CBF é afastado pela Justiça de prefeitura em Alagoas
Link   :  https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noticia/2019/03/vice-da-cbf-e-afastado-pela-
justica-de-prefeitura-em-alagoas-cjt4l23uu001z01pqwue0rrxu.html

Folha de Pernambuco_____________________________________________________________

Título  : Vice da CBF é afastado de prefeitura em Alagoas
Link   :  https://www.folhape.com.br/esportes/mais-
esportes/geral/2019/03/11/NWS,98502,68,441,ESPORTES,2191-VICE-CBF-AFASTADO-
PREFEITURA-ALAGOAS.aspx
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Título  : Imposto de renda devido pode ser destinado a instituições em Alagoas; saiba como ajudar
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/imposto-de-renda-devido-pode-ser-destinado-a-
instituicoes-em-alagoas-saiba-como-ajudar/

Título  : Acusado de agredir companheira no Carnaval tem liberdade negada
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-agredir-companheira-no-carnaval-tem-
liberdade-negada/

Título  : Campanha incentiva doação de parte do IR para fundos voltados a crianças e adolescentes 
em AL
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/11/campanha-incentiva-doacao-de-parte-
do-ir-para-fundos-voltados-a-criancas-e-adolescentes-em-al.ghtml

Título  : MP e Recieta Federal incentivam contribuintes a destinarem parte   do IR para fundos  da 
infância e juventude
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335562/2019/03/11/mp-e-receita-federal-
incentivam-contribuintes-a-destinarem-parte-do-ir-para-fundos-da-infancia-e-juventude

Título  : Posse Legal: moradores da área laranja do Pinheiro serão atendidos na segunda
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/posse-legal-moradores-da-area-
laranja-do-pinheiro-comecam-ser-atendidos-na-segunda/

Título  : Após ação do MP, juiz manda bloquear bens de Lucila Toledo por improbidade
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/apos-acao-do-mp-juiz-determina-
bloqueio-de-bens-de-lucila-toledo-por-improbidade/

Título  : Natura deve pagar R$ 4 mil por negativação indevida de ex-consultora
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/natura-deve-pagar-r-4-mil-por-
negativacao-indevida-de-ex-consultora/

Notícias O Minuto________________________________________________________________

Título  : Vice da CBF é afastado pela Justiça de prefeitura em Alagoas
Link   :  https://www.noticiasaominuto.com.br/esporte/897919/vice-da-cbf-e-afastado-pela-justica-
de-prefeitura-em-alagoas

Título  : Justiça condena Natura a pagar R$ 4 mil por negativação indevida de ex-consultora
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Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/11/justica-condena-natura-a-pagar-r-4-
mil-por-negativacao-indevida-de-ex-consultora/

Título  : Acusado de agredir companheira durante o Carnaval tem liberdade negada
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/11/%EF%BB%BFacusado-de-agredir-
companheira-durante-o-carnaval-tem-liberdade-negada/

Título  : Juiz determina bloqueio de bens de ex-prefeita de Cajueiro por improbidade administrativa
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/03/11/juiz-determina-bloqueio-de-bens-de-
ex-prefeita-de-cajueiro-por-improbidade-administrativa/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Justiça determina bloqueio de bens de ex-prefeita de Cajueiro 
Link   :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/justica-determina-bloqueio-de-bens-de-ex-
prefeita-de-cajueiro/11/54850
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