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Título  : TJ lança 'Posse Legal' para famílias do Pinheiro nesta segunda-feira
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/71045/TJ-lan%C3%A7a-'Posse-Legal'-para-
familias-do-Pinheiro-nesta-segunda-feira

Título  : TJ lança 'Posse Legal' para famílias do Pinheiro
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55058/tj-lanca-posse-legal-para-familias-do-
pinheiro

Título  : TJ lança 'Posse Legal' para famílias do Pinheiro nesta segunda-feira
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/_71045.php

Título  : Moradores de áreas de risco do Pinheiro terão regularização de posse gratuita
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/moradores-de-areas-de-risco-do-
pinheiro-terao-registro-de-imoveis-gratuito-_71104.php

Título  : TJ lança ‘Posse Legal’ para famílias do Pinheiro
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/25/tj-lanca-posse-legal-para-familias-do-
pinheiro-nesta-segunda-feira/

Título  : Programa Posse Legal é lançado para moradores do bairro do Pinheiro
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/25/%EF%BB%BFprograma-posse-legal-
e-lancado-para-moradores-do-bairro-do-pinheiro/

Título  : TJ/AL, Anoreg e Conseg assinam termo de cooperação do Posse Legal no Pinheiro
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/25/%EF%BB%BFtj-al-anoreg-e-conseg-
assinam-termo-de-cooperacao-do-posse-legal-no-pinheiro/

Título  : Programa Posse Legal é lançado na noite desta segunda em Maceió – Bom Dia Alagoas
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/programa-posse-legal-
e-lancado-esta-noite-em-maceio/7408535/

Título  : Acusado de chacina em Guaxuma em 2015 vai a júri popular  – Bom Dia Alagoas
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Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/justica-leva-a-juri-
popular-acusado-de-uma-chacina-em-guaxuma-em-2015/7408568/

Título  : Projeto ajuda moradores do Pinheiro a regularizar documentação de imóveis – 1ª Edição
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/projeto-ajuda-moradores-
do-pinheiro-a-regularizar-documentacao-de-imoveis/7409898/

Título  : Projeto é lançado para ajudar moradores que precisam regularizar imóveis no Pinheiro – 2ª 
Edição
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/projeto-e-lancado-para-
ajudar-moradores-que-precisam-regularizar-imoveis-no-pinheiro/7410770/

Título  : Programa Posse Legal é lançado pelo TJ para os moradores do Pinheiro
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/programa-posse-legal-e-lancado-
para-os-moradores-do-pinheiro/

Título  : Pinheiro: TJ, Anoreg e Conseg assinam termo de cooperação do Posse Legal
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tj-anoreg-e-conseg-assinam-termo-
de-cooperacao-do-posse-legal/

Título  : TJ e Fóruns de Maceió e Arapiraca têm pontos de distribuição de preservativos para o 
Carnaval
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tj-e-foruns-de-maceio-e-arapiraca-
tem-pontos-de-distribuicao-de-preservativos-para-o-carnaval/

Título  : Projeto 'Posse Legal' é lançado para moradores do Pinheiro – Pajuçara Noite
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/projeto-posse-legal-e-lancado-para-moradores-do-
pinheiro/

Título  : Justiça lança programa para regularizar de graça imóveis do bairro do Pinheiro – Cidade 
Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/justica-lanca-programa-para-regularizar-de-graca-
imoveis-do-bairro-do-pinheiro/

Título  : Chacina de Guaxuma: acusado vai à júri popular pelo assassinato de quatro pessoas
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1211005/chacina-de-guaxuma-acusado-vai-a-juri-
popular-pelo-assassinato-de-quatro-pessoas/

Título  : Tutmés Airan discute projeto que ressocializa presos do regime fechado
Link   :   http://www.alagoas24horas.com.br/1210959/%EF%BB%BFtutmes-airan-discute-projeto-
que-ressocializa-presos-do-regime-fechado/

Título  : TJ, Anoreg e Conseg assinam termo de cooperação do Posse Legal
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Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1210891/tj-anoreg-e-conseg-assinam-termo-de-
cooperacao-do-posse-legal/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Arapiraca conta com pontos de distribuição de preservativos para o Carnaval 
Link   :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/alagoas/arapiraca-conta-com-pontos-de-distribuicao-
de-preservativos-para-o-carnaval/5/54327

D24am__________________________________________________________________________

Título  : CNJ vai propor varas para julgar o crime organizado
Link   :  http://d24am.com/claro-escuro/cnj-vai-propor-varas-para-julgar-o-crime-organizado/

Título  : Vídeo: acusado de matar casal e filhos pequenos em Guaxuma vai a júri popular
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/video-acusado-de-matar-casal-e-filhos-pequenos-em-
guaxuma-vai-a-juri-popular/
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