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Título  : Justiça determina bloqueio de bens de ex-prefeita e ex-secretário de Cajueiro
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74564.php 

Título  : Acusado de matar namorado da filha com 30 facadas deve ir a júri popular
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/_74589.php 

Título  : Tribunal de Justiça mantém condenação de Luiz Pedro
Link   :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45769-tribunal-de-justica-mantem-
condenacao-de-luiz-pedro 

Título  : Justiça determina bloqueio de bens de ex-prefeita e ex-secretário de finanças
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/04/12/%EF%BB%BFjustica-determina-
bloqueio-de-bens-de-ex-prefeita-e-ex-secretario-de-financas/ 

Título  : Justiça bloqueia R$ 5 milhões das contas de 5 faculdades acusadas de causar prejuízos a 
alunos
Link   :  https://boainformacao.com.br/2019/04/justica-bloqueia-r-5-milhoes-das-contas-de-5-
faculdades-acusadas-de-causar-prejuizos-a-alunos/ 

Título  : Otávio Praxedes toma posse como vice-presidente e corregedor do TRE-AL na terça
Link   :  https://al1.com.br/colunistas/valderi-melo/30941/otavio-praxedes-toma-posse-como-vice-
presidente-e-corregedor-do-tre-al-na-terca 

Título  : Justiça bloqueia bens de ex-prefeita e ex-secretário de finanças de Cajueiro
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1219930/%EF%BB%BFjustica-bloqueia-bens-de-ex-
prefeita-e-ex-secretario-de-financas-de-cajueiro/ 
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Título  : Alagoas soma quase 7 mil processos para acesso a serviços de saúde
Link   : http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2019/04/12/alagoas-soma-quase-7-mil-processos-para-
acesso-a-servicos-de-saude/ 

Título  : Acusado de matar genro com  30 facadas será levado a júri
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337379/2019/04/12/acusado-de-matar-genro-com-
30-facadas-sera-levado-a-juri 

Título  : Justiça determina  bloqueio de bens de ex-prefeita e ex-secretário de finaças de Cajueiro
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337348/2019/04/12/justica-determina-bloqueio-de-
bens-de-ex-prefeita-e-ex-secretario-de-financas-de-cajueiro 

Título  : Deputado nega improbidade em gestão: “ juíz foi induzido ao erro por denúncias 
infundadas”
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337362/2019/04/12/deputado-nega-improbidade-
em-gestao-juiz-foi-induzido-ao-erro-por-denuncias-infundadas 

Título  : Justiça determina bloqueio de bens de ex-prefeita e ex-secretário de finanças de Cajueiro
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-determina-bloqueio-de-bens-
de-ex-prefeita-e-ex-secretario-de-financas-de-cajueiro-lucila-toledo-e-bruno-toledo-sao-acusados-
de-improbidade-administrativa-bloqueio-pode-chegar-r-168-54486/ 

Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 5 mi de faculdades que ofertaram cursos sem autorização 
do MEC
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/justica-determina-bloqueio-de-r-5-
mi-de-faculdades-que-ofertaram-cursos-sem-autorizacao-do-mec-juiza-soraya-maranhao-destacou-
o-risco-de-encerramento-das-instituicoes-e-dilapidacao-patrimonial-o-que/ 
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Link   : CASO SILVÂNIO BARBOSA: Assassino confessa crime para juiz
Link   : https://www.anoticia.online/2019/04/12/caso-silvanio-barbosa-assassino-confessa-crime-
para-juiz/ 

Link   : IMPROBIDADE: Ex-prefeita de Cajueiro tem bens bloqueados pela Justiça
Link   : https://www.anoticia.online/2019/04/12/improbidade-ex-prefeita-de-cajueiro-tem-bens-
bloqueados-pela-justica/ 
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