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Título : Cidades e gestores apresenta cases de sucesso no Eixo de Segurança Municípios
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/350203/2019/12/02/cidades-e-gestores-apresenta-
cases-de-sucesso-no-eixo-de-seguranca-municipios 

Título : Por conta de dívida feita por vereadores, prefeitura é condenada a pagar IPTU e outros 
débitos
Link  : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/350227/2019/12/02/por-conta-de-divida-feita-por-
vereadores-prefeitura-e-condenada-a-pagar-iptu-e-outros-debitos 

Título : Militares de Alagoas convocam para ato contra despromoções da categoria
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/12/militares-convocam-para-ato-contra-
despromocoes-da-categoria-_91827.php 

Título : Por dívida da Câmara, Justiça condena Prefeitura de Maceió a pagar IPTU
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/12/por-divida-da-camara-justica-condena-
prefeitura-de-maceio-a-pagar-iptu_91844.php 

Título : Defensoria Pública e TJ-AL fazem Caravana em Defesa da Liberdade Religiosa em Rio 
Largo
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/12/02/defensoria-publica-e-tj-al-fazem-
caravana-em-defesa-da-liberdade-religiosa-em-rio-largo.ghtml 

Título : Regularização gratuita de terrenos para famílias carentes de Macapá começa em 2020
Link  :  https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/12/02/regularizacao-gratuita-de-terrenos-para-
familias-carentes-de-macapa-comeca-em-2020.ghtml 

Título : Caso Luiz Ferreira: Acusado de participar de assassinato de vereador de Anadia é julgado 
em Maceió
Link  : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/12/02/caso-luiz-ferreira-acusado-de-participar-
de-assassinato-de-vereador-de-anadia-e-julgado-em-maceio.ghtml 

Título : TJ e Defensoria Pública fazem caravana em defesa da liberdade religiosa
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/12/52078-tj-e-defensoria-publica-fazem-
caravana-em-defesa-da-liberdade-religiosa 
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Verdade Alagoas__________________________________________________________________

Título : Defensoria Pública e TJ-AL fazem Caravana em Defesa da Liberdade Religiosa em Rio 
Largo
Link  : http://verdadealagoas.com.br/2019/12/02/defensoria-publica-e-tj-al-fazem-caravana-em-
defesa-da-liberdade-religiosa-em-rio-largo/ 

Título :  Militares de Alagoas convocam para ato contra despromoções da categoria
Link  :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/91827/Militares-de-Alagoas-convocam-para-ato-
contra-despromo%C3%A7oes- 

T5_____________________________________________________________________________

Título : Caravana em Defesa da Liberdade Religiosa é promovida pela Defensoria Pública e TJ-AL,
em Rio Largo
Link  :  https://www.portalt5.com.br/noticias/alagoas/2019/12/274671-caravana-em-defesa-da-
liberdade-religiosa-e-promovida-pela-defensoria-publica-e-tj-al-em-rio-largo 

Título : Projeto Posse Legal garante premiação nacional à Associação de Notários de AL
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/12/projeto-posse-legal-garante-
premiacao-nacional-associacao-de-notarios-de-alagoas-anoreg-organizacao-do-xxi-congresso-
brasileiro-de-direito-notarial-e-de-registro-reconheceu-responsabilidade-soci/ 

Título : PCJE realiza palestra sobre resolução de conflitos para professores da rede pública
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/12/pcje-realiza-palestra-sobre-resolucao-
de-conflitos-para-professores-da-rede-publica-acao-aconteceu-na-escola-municipal-dom-miguel-
fenelon-camara-na-ultima-quinta-feira-28-juiz-claudio-jose-gomes-f/ 

Título : Por dívida da Câmara, Justiça condena Prefeitura de Maceió a pagar IPTU
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/12/por-divida-da-camara-justica-
condena-prefeitura-de-maceio-pagar-iptu-municipio-tambem-devera-pagar-13-alugueis-atrasados-e-
contas-da-ceal-e-casal-todas-do-local-onde-funcionava-camara-de-vereado/ 

Título : Condenados em 2ª instância continuam presos em Alagoas
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/12/02/155689/condenados-em-2-instancia-
continuam-presos-em-alagoas.html 

Título : Liberdade Religiosa: Defensoria Pública e TJ atendem população de Rio Largo
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/12/02/liberdade-religiosa-defensoria-publica-
e-tj-atendem-populacao-de-rio-largo/ 
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Título : ‘Adoções Possíveis’ dá esperanças a crianças e adolescentes em Alagoas
Link  :  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/71589/_adocoes_possiveis_da_esperancas_a_criancas_e_a
dolescentes_em_alagoas 

Título : Por dívida da Câmara, justiça condena prefeitura a para IPTU
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2019/12/02/por-divida-da-camara-justica-condena-
prefeitura-a-pagar-iptu/ 

Título : Acusado de matar vereador de Anadia é julgado em Maceió – AL/TV 2ª Edição
Link  :  https://globoplay.globo.com/v/8134302/programa/ 
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