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Título : MP pede desaforamento e assassinos de soldado Ivaldo, serão julgados em Maceió
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/340894/2019/06/17/mp-pede-desaforamento-e-
assassinos-de-soldado-ivaldo-serao-julgados-em-maceio 

Título :  Judiciário realiza leilão de veículos e bens do patrimônio
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/340929/2019/06/17/judiciario-realiza-leilao-de-
veiculos-e-bens-do-patrimonio 

Título : Autorizado o pagamentos de mais de R$ 55 mi a credores da Laginha
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/340928/2019/06/17/autorizado-o-pagamento-de-
mais-r-55-mi-a-credores-da-laginha 

Título :  Justiça alagoana libera mais  de R$ 3 bilhões em precatórios
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/340927/2019/06/17/justica-alagoana-libera-mais-
de-r-3-milhoes-em-precatorios 

Título :  Acusados de matar soldado em Porto de Pedras serão julgados
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/06/17/acusados-de-matar-soldado-em-porto-
de-pedras-serao-julgados-em-maceio/ 

Título : Feira agroecológica volta ao TJAL nesta quarta-feira
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/06/17/feira-agroecologica-volta-ao-tjal-nesta-
quarta-feira/ 

Título :  Justiça autoriza pagamento de mais R$ 55 milhões a credores da Usina Laginha
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/06/17/%ef%bb%bfjustica-autoriza-
pagamento-de-mais-r-55-milhoes-a-credores-da-usina-laginha/ 

Título : Justiça transfere júri de acusados de matar soldado para Maceió
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/06/justica-transfere-juri-de-acusados-de-
matar-soldado-para-maceio_79112.php 

Título : Justiça autoriza pagamento de mais R$ 55 mi a credores da Laginha
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/06/justica-autoriza-pagamento-de-mais-r-
55-mi-a-credores-da-laginha_79133.php 
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Título : Acusados de matar soldado em praça pública em Porto de Pedras serão julgados em Maceió
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusados-de-matar-soldado-em-praca-publica-em-
porto-de-pedras-serao-julgados-em-maceio/ 

Título : Justiça autoriza pagamento de mais R$ 55 mi a credores da Laginha
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/06/justica-autoriza-pagamento-de-mais-
r-55-mi-credores-da-laginha-quantia-somada-aos-valores-ja-pagos-totaliza-cerca-de-90-do-total-de-
dividas-trabalhistas-da-empresa-cuja-falencia-foi-decretada/ 

Título : TJ de Alagoas libera mais de R$ 3 milhões em precatórios
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/06/tj-de-alagoas-libera-mais-de-r-3-
milhoes-em-precatorios-foram-entregues-nesta-segunda-feira-17-32-alvaras-que-tinham-como-ente-
devedor-o-municipio-de-maceio-advogado-alberto-jorge-recebeu-alv/ 

Título : Vara da Infância concede guarda de 13 menores a pretensos adotantes
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/06/vara-da-infancia-concede-guarda-de-
13-menores-pretensos-adotantes-28a-vara-civel-realizou-79-audiencias-nos-sete-abrigos-da-capital-
entre-abril-e-junho-unidade-avalia-casos-de-menores-em-acolhiment/ 

Título : Judiciário realiza leilão de veículos e bens do patrimônio nesta quarta (19)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1232511/judiciario-realiza-leilao-de-veiculos-e-bens-
do-patrimonio-nesta-quarta-19/ 

Título : Justiça autoriza pagamento de mais R$ 55 mi a credores da Laginha
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1232508/%ef%bb%bfjustica-autoriza-pagamento-de-
mais-r-55-mi-a-credores-da-laginha/ 

Título : Poder Judiciário de Alagoas suspende atividades a partir de quinta-feira (20)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1232572/%ef%bb%bfpoder-judiciario-de-alagoas-
suspende-atividades-a-partir-de-quinta-feira-20/ 

Título : TJ de Alagoas libera mais de R$ 3 milhões em precatórios
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1232478/tj-de-alagoas-libera-mais-de-r-3-milhoes-em-
precatorios/ 

Título : Vara da Infância e Juventude de Maceió promove curso preparatório para adoção
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1232472/%ef%bb%bfvara-da-infancia-e-juventude-de-
maceio-promove-curso-preparatorio-para-adocao/ 
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