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Título   : Justiça determina que prefeitura de São Luiz do Quitunde ofereça transporte escolar 
adequado a estudantes
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333328/2019/01/28/justica-determina-que-
prefeitura-de-sao-luiz-do-quitunde-ofereca-transporte-escolar-adequado-a-estudantes

Título   : Defensoria Pública garante na justiça internação em UTI para menina de 8 anos
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333310/2019/01/28/defensoria-publica-garante-
na-justica-internacao-em-uti-para-menina-de-8-anos

Título   : Justiça reconhece abusividade de reajustes de planos de saúde para idosos e determina 
adequação dos valores
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333308/2019/01/28/justica-reconhece-
abusividade-de-reajustes-de-planos-de-saude-para-idosos-e-determina-adequacao-dos-valores

Título   : Judiciário determina que prefeitura ofereça transporte escolar adequado a alunos em AL
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/01/28/judiciario-determina-que-prefeitura-
ofereca-transporte-escolar-adequado-a-alunos-em-al/

Título   :  Com melhor estrutura, Turma Recursal de Maceió é inaugurada na rodoviária
Link    :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/01/28/%EF%BB%BFcom-melhor-
estrutura-turma-recursal-de-maceio-e-inaugurada-na-rodoviaria/

Título   : Defensoria Pública garante na justiça internação em UTI para menina de 8 anos
Link    : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/01/28/defensoria-publica-garante-na-
justica-internacao-em-uti-para-menina-de-8-anos/

Título   : Justiça leva a júri acusado de homicídio em confraternização de empresa
Link    :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/01/28/%EF%BB%BFjustica-leva-a-juri-
acusado-de-homicidio-em-confraternizacao-de-empresa/

Título   : Tutmés Airan e Elisabeth Carvalho discutem ações com prefeito de Palmeira
Link    :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/tutmes-airan-e-elisabeth-carvalho-
discutem-acoes-com-prefeito-de-palmeira/
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Link    : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/com-melhor-estrutura-turma-
recursal-de-maceio-e-inaugurada-na-rodoviaria/

Título   : Prefeitura de São Luiz do Quitunde terá que oferecer transporte escolar adequado a 
estudantes
Link    : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/apos-acao-do-mpeal-justica-
determina-que-prefeitura-de-sao-luiz-do-quitunde-ofereca-transporte-escolar-adequado-estudantes/

Título   :  Lei obriga estabelecimentos a incluir o sinal do autismo nas placas de atendimento 
prioritário 
 Link    :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/lei-obriga-estabelecimentos-a-incluir-o-sinal-do-
autismo-nas-placas-de-atendimento-prioritario-1/

Título   : Com melhor estrutura, Turma Recursal de Maceió é inaugurada na rodoviária
 Link    :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/com-melhor-estrutura-turma-recursal-de-maceio-e-
inaugurada-na-rodoviaria/

Título   :  Justiça determina que prefeitura de São Luiz do Quitunde ofereça transporte escolar 
adequado
 Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1205598/justica-determina-que-prefeitura-de-sao-luiz-
do-quitunde-ofereca-transporte-escolar-adequado/

Título   :  Justiça leva a júri acusado de homicídio em confraternização de empresa
 Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1205542/%EF%BB%BFjustica-leva-a-juri-acusado-
de-homicidio-em-confraternizacao-de-empresa/

Título   :  Juiz Claudemiro Avelino é o festejado desta segunda, 28 de janeiro
 Link    :  http://voceacontece.com.br/novidades/juiz-claudemiro-avelino-e-o-festejado-desta-
segunda-28-de-janeiro/137162

Título   : Justiça leva a júri acusado de homícidio em confraternização de empresa
 Link    :  http://www.estadaoalagoas.com.br/justica-leva-a-juri-acusado-de-homicidio-em-
confraternizacao-de-empresa/
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