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Título  : Judiciário pretende lançar programa de regularização de posse de imóveis no Pinheiro –      
Fique Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/judiciario-pretende-lancar-programa-de-regularizacao-
de-posse-de-imoveis-no-pinheiro/

Título  : Judiciário pretende lançar programa de regularização de posse de imóveis no Pinheiro – 
Cidade Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/judiciario-pretende-lancar-programa-de-regularizacao-
de-posse-de-imoveis-no-pinheiro-1/

Título  : Justiça cobra laudos estruturais do Rei Pelé - Cidade Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/justica-cobra-laudos-estruturais-do-rei-pele/

Título  : Justiça determina prazo para instalação de hidrantes no estádio Rei Pelé – Pajuçara Noite
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/justica-determina-prazo-para-instalacao-de-hidrantes-
no-estadio-rei-pele/

Título  :  Moradores do Pinheiro participam de reunião mediada pelo MP-AL – ALTV 1ª Edição
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-pinheiro-
participam-de-reuniao-mediada-pelo-mp-al/7382197/

Título  : Justiça determina prazo para Estado apresente laudo do Rei Pelé, em Maceió - ALTV 2ª 
Edição
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-determina-prazo-
para-estado-apresente-laudo-do-rei-pele-em-maceio/7383306/

Título  : Órgãos públicos de AL discutem sobre documentação dos imóveis do Pinheiro, em Maceió 
- ALTV 2ª Edição
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/orgaos-publicos-de-al-
discutem-sobre-documentacao-dos-imoveis-do-pinheiro-em-maceio/7383293/

Minuto Esporte___________________________________________________________________

Título  : Audiência no TL/AL discute interdição do Estádio Rei Pelé
Link   :  https://minutoesportes.cadaminuto.com.br/noticia/4646/2019/02/14/audiencia-no-tjal-
discute-interdicao-do-estadio-rei-pele
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Título  : Justiça condena homem acusado de matar após receber tapa
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/334337/2019/02/14/justica-condena-homem-
acusado-de-matar-apos-receber-tapa

Título  : Audiência no Tribunal de Justiça discute interdição do Estádio Rei Pelé
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/esporte/2019/02/14/audiencia-no-tribunal-de-justica-
discute-interdicao-do-estadio-rei-pele/

Título  : Moradores do Pinheiro apresentam demandas em reunião no Tribunal de Justiça
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/14/moradores-do-pinheiro-apresentam-
demandas-em-reuniao-no-tribunal-de-justica/

Título  : Justiça inaugura centro de conciliação na cooperativa Sicredi nesta sexta (15)
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2019/02/14/%EF%BB%BFjustica-inaugura-
centro-de-conciliacao-na-cooperativa-sicredi-nesta-sexta-15/

Título  : Prefeito se reúne com presidente do TJ/AL e representantes do Pinheiro
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/prefeito-se-reune-com-presidente-
do-tjal-e-representantes-do-pinheiro/

Título  :  Audiência no Tribunal de Justiça discute a interdição do Estádio Rei Pelé
Link   :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/audiencia-no-tjal-discute-interdicao-
do-estadio-rei-pele/

Título  : Moradores do Pinheiro apresentam demandas em reunião no Judiciário
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/moradores-do-pinheiro-apresentam-
demandas-em-reuniao-no-tribunal-de-justica/

Título  : Acusado de matar após receber tapa é condenado em Rio Largo
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/acusado-de-matar-apos-receber-tapa-e-
condenado-em-rio-largo_70335.php

Título  : Tribunal de Justiça dá 180 dias para adequações no Rei Pelé e evitar interdição
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/em-180-dias-estadio-rei-pele-pode-ser-
interditado-por-tempo-indeterminado_70339.php

Título  :  Presidente do Tribunal de Justiça, Tutmés Airan, conduziu reunião com membros do 
movimento SOS Pinheiro e o prefeito Rui Palmeira
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1208953/%EF%BB%BFmoradores-do-pinheiro-
apresentam-demandas-em-reuniao-no-tjal/
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Título  : Acusado de matar após receber tapa é condenado em Rio Largo
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1208936/%EF%BB%BFacusado-de-matar-apos-
receber-tapa-e-condenado-em-rio-largo/
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