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Título  : Presidente do TJ empossa mais 60 técnicos judiciários
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55446/presidente-do-tj-empossa-mais-60-
tecnicos-judiciarios

Título  : Moradores da área vermelha do Pinheiro podem solicitar regularização de posse até 
amanhã (8)
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335354/2019/03/07/moradores-da-area-vermelha-
do-pinheiro-podem-solicitar-regularizacao-de-posse-ate-amanha-8

Título  : Justiça condena ex-prefeito e ex-vereador por improbidade administrativa
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335394/2019/03/07/justica-condena-ex-prefeito-e-
ex-vereador-por-improbidade-administrativa

Título  : Presidente do TJ empossa mais 60 técnicos judiciários no próximo dia 8
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/07/presidente-do-tj-empossa-mais-60-
tecnicos-judiciarios-no-proximo-dia-8/

Título  : Moradores da área vermelha do Pinheiro podem solicitar posse legal até amanhã
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/moradores-da-area-vermelha-do-
pinheiro-podem-solicitar-posse-legal-ate-amanha_71772.php

Título  : Tribunal de Justiça empossa mais 60 técnicos judiciários neste dia 8
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_71773.php

Título  : Segunda reportagem da série sobre adoção 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/segunda-reportagem-da-serie-sobre-adocao/
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Título  : Justiça condena ex-prefeito e ex-vereador de Carneiros por improbidade administrativa
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1212852/%EF%BB%BFjustica-condena-ex-prefeito-e-
ex-vereador-de-carneiros-por-improbidade-administrativa/

Título  : Moradores da área vermelha do Pinheiro podem solicitar regularização de posse até 
amanhã (8)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1212712/moradores-da-area-vermelha-do-pinheiro-
podem-solicitar-regularizacao-de-posse-ate-amanha-8/

Antena Crítica___________________________________________________________________

Título  : Patrulha Maria da Penha é tema de exposição em shopping de Maceió
Link   :  http://www.antenacritica.com.br/noticia/acoes-da-patrulha-maria-da-penha-sao-tema-de-
exposicao-em-shopping-de-maceio

Título  : Primeiro documento com QR Code é emitido em cartório de Maceió
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/primeiro-documento-com-qr-code-e-emitido-em-
cartorio-de-maceio/

OP9____________________________________________________________________________

Título  : Carneiros: ex-prefeito e ex-vereador são condenados por improbidade
Link   :  https://www.op9.com.br/al/noticias/ex-prefeito-e-ex-vereador-de-carneiros-sao-
condenados-por-improbidade/

Título  : Patrulha Maria da Penha é tema de exposição em homenagem ao Dia Mulher
Link   :  http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/29311-patrulha-maria-da-penha-e-tema-de-
exposicao-em-homenagem-ao-dia-mulher

Título  : Moradores do Pinheiro tem até amanhã para solicitar regularização de posse
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/03/07/134471/moradores-do-pinheiro-tem-
ate-amanha-para-solicitar-regularizacao-de-posse.html

Título  : Justiça condena ex-prefeito e ex-vereador de Carneiros por improbidade
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/justica-condena-ex-prefeito-e-ex-
vereador-de-carneiros-por-improbidade/

Título  :  Moradores da área vermelha do Pinheiro podem solicitar regularização de posse até 
amanhã (8)
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Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/moradores-da-area-vermelha-do-
pinheiro-podem-solicitar-regularizacao-de-posse-ate-amanha-8/
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