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Título  : Justiça bloqueia bens do prefeito e do secretário de finanças de São José da Tapera
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336396/2019/03/26/justica-bloqueia-bens-do-
prefeito-e-do-secretario-de-financas-de-sao-jose-da-tapera

Título  : Prefeito e Vice-Prefeito tem bens indisponíveis por suspeita de devsio de R$ 1.800 milhôes
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336391/2019/03/26/prefeito-e-vice-tem-bens-
indisponiveis-por-suspeita-de-desvio-de-r-1-800-milhoes

Título  : Presidente do TJ diz que proposta de Raquel Dodge é inadmissível
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336423/2019/03/26/presidente-do-tj-diz-que-
proposta-de-raquel-dodge-e-inadmissivel 

Título  : Prefeito de Carneiros tem bens declarados indisponíveis pela Justiça
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/03/26/prefeito-de-carneiros-tem-bens-
declarados-indisponiveis-pela-justica/

Título  :  Justiça bloqueia bens do prefeito e do secretário de Finanças de São José da Tapera
Link   :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/03/26/justica-bloqueia-bens-do-prefeito-e-
do-secretario-de-financas-de-sao-jose-da-tapera/

Título  : Justiça bloqueia bens de prefeito e secretário de São José da Tapera
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_73214.php

Título  : Acusado de matar por vingança vai a júri nesta quarta no Fórum de Maceió
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_73231.php 

Título  : Acusado de matar irmã por não ter comida pronta em casa vai a júri nesta quarta
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_73229.php 

Título  : Justiça bloqueia bens do prefeito e do secretário de Finanças de São José da Tapera
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-bloqueia-bens-do-prefeito-e-do-secretario-de-
financas-de-sao-jose-da-tapera/
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Título  : Prefeito de Carneiros tem bens declarados indisponíveis pela Justiça
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1216278/prefeito-de-carneiros-tem-bens-declarados-
indisponiveis-pela-justica/

Título  : Justiça condena acusado de cometer arrastão a mais de 11 anos de prisão
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1216204/justica-condena-acusado-de-cometer-arrastao-
a-mais-de-11-anos-de-prisao-2/

Título  : Acusado de matar por vingança vai a júri nesta quarta (27) no Fórum de Maceió
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1216328/%EF%BB%BFacusado-de-matar-por-
vinganca-vai-a-juri-nesta-quarta-27-no-forum-de-maceio/ 

Título  : Justiça itinerante realiza mutirão de processos e casamento coletivo em Palmeira dos 
Índios
Link   : http://www.estadaoalagoas.com.br/justica-itinerante-realiza-mutirao-de-processos-e-
casamento-coletivo-em-palmeira-dos-indios-al/

Título  : Pleno do Tribunal de Justiça aprova reajuste da data-base em 3,75%
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/pleno-do-tjal-aprova-reajuste-da-
data-base-em-375/ 

Título  : Justiça bloqueia bens do prefeito e do secretário de Finanças de São José da Tapera
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/justica-bloqueia-bens-do-prefeito-e-
do-secretario-de-financas-de-sao-jose-da-tapera/ 

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Acusado de matar a irmã por não ter comida pronta em casa vai a júri nesta quarta (27) 
Link   :  http://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/acusado-de-matar-a-irma-por-nao-ter-comida-
pronta-em-casa-vai-a-juri-nesta-quarta--27-/3/55406 
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