
21/01/2019

Título   : Acusado de matar amante da namorada será julgado nesta quarta-feira
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/01/21/%EF%BB%BFacusado-de-matar-
amante-da-namorada-sera-julgado-nesta-quarta-feira/

Título   : Adolescentes que vivem em abrigos serão contratados como aprendizes na Caixa
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/01/21/adolescentes-que-vivem-em-abrigos-
serao-contratados-como-aprendizes-na-caixa/

Título   : Moradores do Pinheiro, em Maceió, pedem ajuda do TJ para ter informações sobre 
estudos
Link    :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-pinheiro-
em-maceio-pedem-ajuda-do-tj-para-ter-informacoes-sobre-estudos/7317171/

Título   : Moradores reclamam da ausência de Rui Palmeira no Pinheiro
Link    :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/53995/moradores-reclamam-da-ausencia-de-
rui-palmeira-no-pinheiro

Título   : Moradores do Pinheiro pedem apoio e transparência  durante reunião com MPF e TJ
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332934/2019/01/21/moradores-do-pinheiro-
pedem-apoio-e-transparencia-durante-reunioes-com-mpf-e-tj

Título   : Acusado de matar amante da namorada será julgado nesta quarta-feira (23)
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332896/2019/01/21/acusado-de-matar-amante-
da-namorada-sera-julgado-nesta-quarta-feira-23

Título   : Moradores pedem apoio do TJ para minimizar problemas no Pinheiro
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/moradores-pedem-apoio-do-tj-para-
minimizar-problemas-no-pinheiro/

Título   : TJAL auxilia TCE/AL para implantação de plataforma digital administrativa
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Link    : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/tjal-auxilia-tceal-para-implantacao-
de-plataforma-digital-administrativa/

Título   : Moradores do Pinheiro mobilizam MPF e TJ por maior transparência em investigação
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/moradores-do-pinheiro-pedem-ajuda-
ao-ministerio-publico-federal-e-tj_68574.php

Título   : “Mandaram a gente sair, mas o que vai acontecer com nossas casas? Questionaran 
moradores de Pinheiro
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1204223/mandaram-a-gente-sair-mas-o-que-vai-
acontecer-com-nossas-casas-questionam-moradores-do-pinheiro/

Título   : Adolescentes que vivem em abrigos serão  contratados como aprendizes na caixa
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1204202/%EF%BB%BFadolescentes-que-vivem-em-
abrigos-serao-contratados-como-aprendizes-na-caixa/

Título   : Terror  do Vergel vai a júri acusado de matar o namorado da ex
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1204135/terror-do-vergel-vai-a-juri-acusado-de-
matar-o-namorado-da-ex/

Título   : Tribunal de Justiça se pronuncia sobre problemas no Pinheiro 
Link    :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/tribunal-de-justica-se-pronuncia-sobre-problemas-no-
pinheiro/

Título   : Pontapé inicial: Ato normativo assinado pelo presidente do TJ viabiliza progressão de 
carreira
Link    : http://serjal.com.br/conteudo/1529/pontape-inicial-ato-normativo-assinado-pelo-
presidente-do-tj-viabiliza-progressao-de-carreira

Título   : Moradores do bairro Pinheiro falam sobre suas angústias para o presidente do TJ
Link    :  https://al1.com.br/noticias/justica/28328/moradores-do-bairro-pinheiro-falam-sobre-suas-
angustias-para-o-presidente-do-tj
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Título   : SOS Pinheiro vai buscar ajuda da Justiça para solução das rachaduras
Link    :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/maceio/sos-pinheiro-vai-buscar-ajuda-da-justica-
para-solucao-das-rachaduras
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