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Título  : Juiz afastado das funções cobra que entidades o defendam publicamente e nega ilicitudes
Link   :  http://programacidadania.com.br/juiz-afastado-das-funcoes-cobra-que-entidades-o-
defendam-publicamente-e-nega-ilicitudes/ 

Título  :  MP e Defensoria afirmam que montante bloqueado da Braskem não repara danos
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218364/mp-e-defensoria-afirmam-que-montante-
bloqueado-da-braskem-nao-repara-danos/ 

Título  : Banco Bradesco deve indenizar mulher que ficou na fila por mais de 2 horas
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1218431/banco-bradesco-deve-indenizar-mulher-que-
ficou-na-fila-por-mais-de-2-horas/ 

Título  :  Operação prende seis pessoas por tráfico de drogas no interior de Alagoas
Link   :  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/64069/operacao_prende_seis_pessoas_por_trafico_de_dro
gas_no_interior_de_alagoas 

Título  : Acusado de homicídio cometido em 2014 é preso em operação na Vila Brejal
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-homicidio-cometido-em-2014-e-preso-
em-operacao-na-vila-brejal/ 

Título  : Recurso contra bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem pode ser impetrado ainda hoje
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/recurso-contra-bloqueio-de-r-100-milhoes-da-
braskem-pode-ser-impetrado-ainda-hoje/ 

Título  : Justiça de Alagoas detremina bloqueio de R$ 100 milhões das contas da Braskem
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/justica-de-al-determina-bloqueio-de-r-100-milhoes-das-
contas-da-braskem/ 

Título  : Juiz de Palmeira é acusado pelo TJ de manipulação judicial
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/juiz-de-palmeira-e-acusado-pelo-tj-de-manipulacao-
judicial/ 
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Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 100 mi da Braskem em ação no Alagoas
Link   :  https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/04/05/justica-determina-bloqueio-de-
r100-mi-da-braskem-em-acao-no-alagoas.htm 

Título  : Justiça determina bloqueio de R$100 mi da Braskem em ação no Alagoas
Link   :  https://www.terra.com.br/economia/justica-determina-bloqueio-de-r100-mi-da-braskem-
em-acao-no-alagoas,b44884cfa24dca1a12ff1c0a00a4eb94oxmzkqdi.html 

Exame_________________________________________________________________________

Título  : Justiça determina bloqueio de R$100 mi da Braskem em ação no Alagoas
Link   :  https://exame.abril.com.br/negocios/justica-determina-bloqueio-de-r100-mi-da-braskem-
em-acao-no-alagoas/ 

É Assim_________________________________________________________________________

Título  : Caso Pinheiro: Justiça bloqueia R$100 milhões da Braskem para uso emergencial
Link   :  https://eassim.net/caso-pinheiro-justica-bloqueia-r100-milhoes-da-braskem-para-possivel-
emergencia/ 

O Estado do CE__________________________________________________________________

Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem
Link   :  http://www.oestadoce.com.br/nacional/justica-determina-bloqueio-de-r-100-milhoes-da-
braskem 

Título  :  Instituições recorrem e pedem bloqueio integral das contas da Braskem
Link   :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/04/05/136689/instituicoes-recorrem-e-
pedem-bloqueio-integral-das-contas-da-braskem.html 

Economia A Minuto_______________________________________________________________

Título  : Justiça determina bloqueio de R$ 100 milhões da Braskem
Link   :  https://www.noticiasaominuto.com.br/economia/906376/justica-determina-bloqueio-de-r-
100-milhoes-da-braskem 

OP9____________________________________________________________________________

Título  : Justiça bloqueia R$ 100 mi da Braskem. MPE vai recorrer
Link   :  https://www.op9.com.br/al/noticias/justica-bloqueia-r-100-mi-da-braskem-mpe-vai-
recorrer/ 

Título  : Defesa pede liberdade para médico acusado de bolinar pacientes
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Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/defesa-pede-liberdade-para-medico-acusado-de-bolinar-
pacientes/ 

Título  : MP-AL e Defensoria Pública vão recorrer da decisão da Justiça que bloqueou R$ 100 
milhões da Braskem
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/05/mp-al-e-defensoria-publica-vao-
recorrer-da-decisao-da-justica-que-bloqueou-r-100-milhoes-da-braskem.ghtml 

Título  : Defesa de médico preso por suspeita de abuso sexual em AL entra com pedido de habeas 
corpus
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/05/defesa-de-medico-preso-por-abuso-
sexual-em-al-entra-com-pedido-de-habeas-corpus.ghtml 

Título  : SMTT suspende efeitos da portaria que restringia tráfego de intermunicipais em Maceió
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/04/05/smtt-suspende-efeitos-da-portaria-que-
restringia-trafego-de-intermunicipais-em-maceio.ghtml 

Título  : SAJ torna-se obrigatório para apresentação e registro de apenados
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/05/04/2019/65279saj-tornase-
obrigatorio-para-apresentacao-e-registro-de-apenados/138930 

Título  : Juiz é acusado pelo TJ de manipulação judicial
Link   :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/04/45544-juiz-e-acusado-pelo-tj-de-
manipulacao-judicial 

Investing_______________________________________________________________________

Título  : Braskem oscila perto da estabilidade com bloqueio de R$ 100 mi da Justiça de AL 
Link   :  https://br.investing.com/news/stock-market-news/braskem-oscila-perto-da-estabilidade-
com-bloqueio-de-r-100-mi-da-justica-de-al-644462 

Título  : Cibele Moura e bancada feminina discutem no TJ combate à violência contra a mulher
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/cibele-moura-e-bancada-feminina-
discutem-no-tj-combate-violencia-contra-mulher-deputadas-se-reuniram-com-presidente-tutmes-
airan-quem-pediram-ampliacao-do-atendimento-as-mulheres-no-interior-d/ 

Título  : Juiz Pedro Ivens determina bloqueio de R$ 100 milhões das contas da Braskem
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Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/04/juiz-pedro-ivens-determina-bloqueio-
de-r-100-milhoes-das-contas-da-braskem-r-29-milhoes-serao-para-eventual-ressarcimento-de-
despesas-com-aluguel-em-caso-de-evacuacao-dos-bairros-pinheiro-mutange/ 

Título  : Defesa de médico acusado de violação sexual oficializa pedido de habeas corpus
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/defesa-de-medico-acusado-de-
violacao-sexual-oficializa-pedido-de-habeas-corpus-_74051.php 

Título  : Almagis lança nota e critica linchamento virtual contra magistrados alagoanos
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/04/almagis-critica-linchamento-virtual-
contra-magistrados-_74062.php 

Título  : Ex- secretário de Mata Grande diz que mentiu em delação sobre escândalo de propina
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/337014/2019/04/05/ex-secretario-de-mata-grande-
diz-que-mentiu-em-delacao-sobre-escandalo-de-propina 
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