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Título  : Tribunal de Justiça desenvolve ações na área de segurança do trabalho
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/19/t%EF%BB%BFribunal-de-justica-
desenvolve-acoes-na-area-de-seguranca-do-trabalho/

Título  : Justiça irá disponibilizar bens em leilão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/19/justica-ira-disponibilizar-bens-em-
leilao/

Título  : “Posse Legal” vai ser lançado na próxima segunda, dia 25, para famílias do bairro do 
Pinheiro
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1209595/posse-legal-vai-ser-lancado-na-proxima-
segunda-dia-25-para-familias-do-bairro-do-pinheiro/

Título  : Após ação do MPE juiz determina que Saúde de Maceió forneça medicamento a gestante
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1209812/apos-acao-do-mpe-juiz-determina-que-saude-
de-maceio-forneca-medicamento-a-gestante/

Título  : Juiz esclarece dúvidas sobre o programa 'Posse Legal', voltado para moradores do Pinheiro 
– Bom Dia Alagoas
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/juiz-esclarece-duvidas-
sobre-o-programa-posse-legal-voltado-para-moradores-do-pinheiro/7393189/

Bartpapo & Almoçando com a Notícia - GERALDO CÂMARA__________________________

Título  : Bartpapo 19 02 2019 Tutmés Airan
Link   :  https://www.youtube.com/watch?v=O8jXexxkuD0

Título  : Justiça lança Posse Legal para famílias do Pinheiro na próxima segunda-feira (25)
Link   :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/02/19/justica-lanca-posse-legal-
para-familias-do-pinheiro-na-proxima-segunda-feira-25
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Título  : Tourinho discute celeridade processual com comissão da OAB/AL
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tourinho-discute-celeridade-
processual-com-comissao-da-oabal/
Título  : TJAL lança Posse Legal para famílias do Pinheiro na próxima segunda-feira (25)
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tjal-lanca-posse-legal-para-familias-
do-pinheiro-na-proxima-segunda-feira-25-moradores-que-sofrem-com-rachaduras-nos-imoveis-e-
buracos-nas-ruas-do-bairro-desde-marco-de-2018-serao-atendidos-pelo-p/

Título  : Juízes realizam audiências de custódia, de 18 a 22 de fevereiro; confira escala
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/62697/juizes_realizam_audiencias_de_custodia_de_18_a_
22_de_fevereiro_confira_escala

Título  :  Justiça lança Posse Legal para famílias do Pinheiro na próxima segunda-feira (25)
Link   :   http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/02/19/justica-lanca-posse-
legal-para-familias-do-pinheiro-na-proxima-segunda-feira-25

Título  : Adolescentes envolvidos em decapitação de jovem em Rio Largo recebem punição 
máxima
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/adolescentes-envolvidos-em-decapitacao-de-jovem-
em-rio-largo-recebem-punicao-maxima/

TCE/AL_________________________________________________________________________

Título  : Presidente do TCE/AL visita presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Link   : https://www.tce.al.gov.br/view/ver-noticia.php?
c=MzM5Nw==&cat=MQ==&titulo=presidente-do-tce/al-visita-presidente-do-tribunal-de-justica-
de-alagoas

Título  : Servidores e magistrados participam de curso para atuar na Justiça Restaurativa 
Link   :  http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn86601013/servidores-e-magistrados-
participam-de-curso-para-atuar-na-justica-restaurativa

Alagoas Brasil Notícia_____________________________________________________________

Título  : Justiça decreta internação de adolescentes que decapitaram jovem
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Link   : http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2019/02/19/justica-decreta-internacao-de-adolescentes-
que-decapitaram-jovem/
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