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Título   : Justiça de AL condena deputados da Taturana
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315661

Título   :  Acusada de matar o filho tem julgamento remarcado
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315630

Título   : Pleno do TJ/AL suspende lei de 2016 que proibia atuação do Uber em Maceió
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44483.php

Título   : TJ determina prosseguimento de ação de improbidade contra ex-prefeito
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44485.php

Título   : Júri condena réu por tentativa de homicídio contra PM no Farol
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313035/2017/11/23/juri-condena-reu-por-tentativa-
de-homicidio-contra-pm-no-farol

Título   : Pleno do TJ suspende lei municipal que proibia Uber em Maceió
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313053/2017/11/23/pleno-do-tj-suspende-lei-
municipal-que-proibia-uber-em-maceio

Título   :  TJ determina prosseguimento de ação de improbidade contra ex-prefeito
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313047/2017/11/23/tj-determina-prosseguimento-
de-acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito

Título   : TJ determina prosseguimento de ação de improbidade contra ex-prefeito
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2017/11/23/tj-determina-prosseguimento-de-acao-
de-improbidade-contra-ex-prefeito/

Título   : Pleno do Tribunal de Justiça suspende lei de 2016 que proibia Uber em Maceió
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/11/23/pleno-do-tribunal-de-justica-suspende-
lei-de-2016-que-proibia-uber-em-maceio/

Título   : Estado deve custear tratamento home care para paciente que sofreu AVC
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/11/23/estado-deve-custear-tratamento-home-
care-para-paciente-que-sofreu-avc/
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Título   : TJ anula extinção de processo contra ex-prefeito de São José da Laje, AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-anula-extincao-de-processo-contra-ex-prefeito-
de-sao-jose-da-laje-al.ghtml

Título   :  Acusado de tentar matar PM em Maceió é condenado a mais de 7 anos de prisão
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/acusado-de-tentar-matar-pm-em-maceio-e-
condenado-a-mais-de-7-anos-de-prisao.ghtml

Título   : Presídios de Alagoas vão receber livros doados pelo Ministério da Educação
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/presidios-de-alagoas-vao-receber-livros-doados-
pelo-ministerio-da-educacao.ghtml

Título   : TJ-AL suspende lei que proibia serviços de aplicativos como o Uber em Maceió
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-suspende-lei-que-proibe-servicos-de-
aplicativos-como-o-uber-em-maceio.ghtml

Título   : TJ determina prosseguimento de ação de improbidade contra ex-prefeito
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/tj-determina-prosseguimento-de-
acao-de-improbidade-contra-ex-prefeito/?cHash=6c71f62a9dff3f171979ae32d15c0c93

Título   : Banco deve pagar R$6.800 por descontos indevidos em aposentadoria

Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/banco-deve-pagar-r-680000-por-
descontos-indevidos-em-aposentadoria/?cHash=2740c53dc2d607d9cbc8f500f9425ea5

Título   : Lei altera as regras da adoção para crianças e adolescentes
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/pajucara-noite/single/video/lei-altera-as-regras-da-
adocao-para-criancas-e-adolescentes/?cHash=678bca3591a60442a0150573d13f9634

Título   : Estado deve custear tratamento home care para paciente que sofreu AVC
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110700/%EF%BB%BFestado-deve-custear-
tratamento-home-care-para-paciente-que-sofreu-avc/

Título   : Júri condena réu por tentativa de homicídio contra PM no Farol
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110506/juri-condena-reu-por-tentativa-de-homicidio-
contra-pm-farol/

Título   :  Pleno do TJ suspende lei de 2016 que proibia Uber em Maceió
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110615/%EF%BB%BFpleno-tj-suspende-lei-de-
2016-que-proibia-uber-em-maceio/
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Título   : Justiça condena homem a oito anos por tráfico de maconha e cocaína
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110578/%EF%BB%BFjustica-condena-homem-oito-
anos-por-trafico-de-maconha-e-cocaina/

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : TJ determina que ação de improbidade contra ex-prefeito continue
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/tj-determina-que-acao-de-improbidade-contra-
ex-prefeito-continue

É Assim_________________________________________________________________________

Título   : TJ: Extinção de processo contra ex-prefeito de São José da Laje é anulada
Link     : http://eassim.net/tj-extincao-de-processo-contra-ex-prefeito-de-sao-jose-da-laje-e-anulada/
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