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Título  : TJ determina retorno de prefeito de Maribondo à prisão
Link     : https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=3164#book/5 

Título  : Equatorial não pode cortar energia de casa com criança em home care
Link     : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/03/54324-equatorial-nao-pode-cortar-
energia-de-casa-com-crianca-em-home-care 

Título  : Prefeito de Maribondo pe considerado foragido da justiça
Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/03/54347-prefeito-de-maribondo-e-
considerado-foragido-da-justica 

Título  : Equatorial não pode cortar energia de casa com criança em home care, diz Justiça
Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/equatorial-nao-pode-cortar-energia-de-casa-com-
crianca-em-home-care-diz-justica/ 

Título  :  Prefeito de Maribondo tem prisão domiciliar revogada e é  considerado foragido da justiça
Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/03/12/prefeito-de-maribondo-tem-prisao-
domiciliar-revogada-e-e-considerado-foragido-da-justica/ 

Título  : Acusado de matar primo que o chamava de “vacilão” vau a huri nesta semana
Link     : http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/03/12/acusado-de-matar-primo-que-o-chamava-de-
vacilao-vai-a-juri-nesta-quinta/ 

Título  :  Equatorial não pode cortar energia de casa com criança em home care diz justiça
Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355590/2020/03/12/equatorial-nao-pode-cortar-
energia-de-casa-com-crianca-em-home-care-diz-justica 

Título  : TJ suspende efeito de liminar obtida pela prefeitura de Pilar contra Equatorial
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Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/tj-suspende-efeito-de-liminar-obtida-
pela-prefeitura-de-pilar-contra-equatorial_99792.php 

Título  : TJ suspende efeito de liminar obtida pela prefeitura de Pilar contra Equatorial
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/99792/TJ-suspende-efeito-de-liminar-da-
prefeitura-de-Pilar-contra-Equatorial 

Blog do Bernadino_______________________________________________________________

Título  :  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS SUSPENDE EFEITO DE LIMINAR OBTIDA
PELA PREFEITURA DE PILAR CONTRA A EQUATORIAL
Link     : https://www.blogdobernardino.com.br/2020/03/12/25688/ 

Título  : TJ banca plano de saúde de R$ 3 mil para juízes e desembargadores de AL
Link     : http://www.jornaldealagoas.com.br/politica/31844/2020/03/12/tj-banca-plano-de-saude-de-
r-3-mil-para-juizes-e-desembargadores-de-al 

Título  :  Justiça Itinerante leva serviços ao Jacintinho na segunda-feira (16)

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1276973/%EF%BB%BFjustica-itinerante-leva-
servicos-ao-jacintinho-na-segunda-feira-16/ 

Título  :  Equatorial é obrigada a manter fornecimento de casa com criança em internação domiciliar
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1277002/equatorial-e-obrigada-a-manter-
fornecimento-de-casa-com-crianca-em-internacao-domiciliar/ 

Título  :  Júri absolve acusado de matar primo que o chamava de ‘vacilão’
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1277067/%ef%bb%bfjuri-absolve-acusado-de-matar-
primo-que-o-chamava-de-vacilao/ 

Título  :  Casa de Direitos de Maceió recebe casamento coletivo nesta segunda-feira (16) 
Link     :  https://www.tribunadosertao.com.br/2020/03/casa-de-direitos-de-maceio-recebe-
casamento-coletivo-nesta-segunda-feira-16/ 
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Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/03/12/%ef%bb%bfjuri-absolve-acusado-de-
matar-primo-que-o-chamava-de-vacilao/ 
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