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Título : Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu advogados da Braskem 
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/presidente-do-tribunal-de-justica-de-alagoas-recebeu-
advogados-da-braskem/ 

Título : Justiça determina desocupação de imóveis que ficam perto da obra de viaduto da antiga 
PRF
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-determina-
desocupacao-de-imoveis-que-ficam-perto-da-obra-de-viaduto-da-antiga-prf/7630234/ 

Título : Justiça Itinerante leva serviços à população deCruz das Almas
Link  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/65429/justica_itinerante_leva_servicos_a_populacao_de_c
ruz_das_almas 

Título :  TJ discute continuidade do Posse Legal com Prefeitura, Governo e moradores
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-discute-continuidade-do-posse-legal-com-
prefeitura-governo-e-moradores/ 

Título : Pinheiro: Braskem aguarda novo mapa de risco para negociar com moradores afetados
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/pinheiro-braskem-aguarda-novo-mapa-de-risco-para-
negociar-com-moradores-afetados/ 

Título : Acusado injustamente, adolescente é absolvido do crime de homicídio em Arapiraca
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-injustamente-adolescente-e-absolvido-do-
crime-de-homicidio-em-arapiraca/ 

Título : Braskem aguarda divulgação de novo mapa para negociar com moradores de áreas 
atingidas
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Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1227498/braskem-aguarda-divulgacao-de-novo-mapa-
para-negociar-com-moradores-de-areas-atingidas/ 

Título : Defensoria garante absolvição de menor acusado de homicídio
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1227386/defensoria-garante-absolvicao-de-menor-
acusado-de-homicidio/ 

Título : Acusado de tentar matar homem a facadas no Vergel vai a júri nesta terça (21)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1227350/acusado-de-tentar-matar-homem-a-facadas-no-
vergel-vai-a-juri-nesta-terca-21/ 

Título : Homem é preso no IML de Maceió em cumprimento a ordem judicial
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/05/20/homem-e-preso-no-iml-de-maceio-em-
cumprimento-a-ordem-judicial.ghtml 

Título :  Tribunal de Justiça de AL e Braskem aguardam a divulgação do novo mapa de áreas de 
risco para iniciar negociações sobre rachaduras
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/05/20/tribunal-de-justica-e-braskem-vao-se-
reunir-para-negociar-indenizacoes-sobre-rachaduras-apos-divulgacao-de-novo-mapa-de-areas-de-
riscos.ghtml 

Título : Braskem aguarda novo mapa para começar negociações com moradores, diz TJ
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/braskem-aguarda-novo-mapa-para-
comecar-negociacoes-com-moradores-diz--tj_77237.php 

Título : Homem é preso pela polícia enquanto trabalhava no IML de Maceió
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/homem-e-preso-pela-policia-enquanto-
trabalhava-no-iml-de-maceio_77206.php 

Título : Acusado de latrocínio é preso no IML por poliiais da Deic
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339326/2019/05/20/acusado-de-latrocinio-e-preso-
no-iml-por-policiais-da-deic 

Título : Futebol escala plantão judiciário para os jogos no Estádio Rei Pelé
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339351/2019/05/20/futebol-escala-do-plantao-
judiciario-para-os-jogos-no-estadio-rei-pele 

Título : Acusado de tentar matar homem a facadas no bairro do Vergel vai a júri nesta terça (21)
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339336/2019/05/20/acusado-de-tentar-matar-
homem-a-facadas-no-bairro-do-vergel-vai-a-juri-nesta-terca-21 

Título : Braskem deve iniciar as negociações após divulgação do novo mapa diz TJ
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Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339356/2019/05/20/braskem-deve-iniciar-as-
negociacoes-apos-divulgacao-do-novo-mapa-diz-tj 

Título : Novo mapa geológico será decisivo para negociações diz presidente do TJAL
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/46916-novo-mapa-geologico-sera-
decisivo-para-negociacoes-diz-presidente-do-tj-al 

Título : Braskem deve iniciar negociações depois de divulgação de novo mapa geológico
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/20/braskem-deve-iniciar-negociacoes-
com-moradores-apos-divulgacao-de-novo-mapa-geologico/ 

Título : TJ expande projeto que orienta mulheres que entregam filhos para adoção
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/20/tj-expande-projeto-que-orienta-
mulheres-que-entregam-filhos-para-adocao/ 

Título : TJ discute continuidade do Posse Legal com Prefeitura, Governo e moradores
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/20/%EF%BB%BFtj-discute-continuidade-
do-posse-legal-com-prefeitura-governo-e-moradores/ 

Título : TJ discute continuidade do Posse Legal com Prefeitura, Governo e moradores
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/tj-discute-continuidade-do-posse-
legal-com-prefeitura-governo-e-moradores/ 

Título : Presidente do TJAL entrega veículo adaptado para projeto Cejusc Itinerante
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/presidente-do-tjal-entrega-veiculo-
adaptado-para-projeto-cejusc-itinerante-objetivo-e-levar-o-poder-judiciario-as-comunidades-para-
mediar-e-conciliar-conflitos-na-fase-pre-processual-presidente-tu/ 

Título : Presidente do TJAL aguarda novo mapa da região do Pinheiro para se reunir com Braskem
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/05/20/139982/presidente-do-tjal-aguarda-
novo-mapa-da-regiao-do-pinheiro-para-se-reunir-com-braskem.html 
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