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Título   : Acusado de matar PM vai a julgamento dia 4
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Título   : Atalaia deve fornecer medicamentos a criança com retardo mental grave
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fornecer-medicamentos-crianca-com-retardo-mental-grave/

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315852
http://www.alagoas24horas.com.br/1111659/%EF%BB%BFmunicipio-de-atalaia-deve-fornecer-medicamentos-crianca-com-retardo-mental-grave/
http://www.alagoas24horas.com.br/1111659/%EF%BB%BFmunicipio-de-atalaia-deve-fornecer-medicamentos-crianca-com-retardo-mental-grave/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/otavio-praxedes-recebe-homenagem-do-tribunal-de-contas-do-estado-na-quinta-30/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/otavio-praxedes-recebe-homenagem-do-tribunal-de-contas-do-estado-na-quinta-30/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/juizado-de-arapiraca-resolve-79-das-audiencias-da-semana-da-justica-pela-paz-em-casa/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/juizado-de-arapiraca-resolve-79-das-audiencias-da-semana-da-justica-pela-paz-em-casa/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/municipio-de-atalaia-deve-fornecer-medicamentos-a-crianca-com-retardo-mental-grave-remedios-deverao-ser-fornecidos-no-prazo-de-20-dias-uteis-sob-pena-de-multa-diaria-no-valor-de-r-200-decisao-foi-p/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/municipio-de-atalaia-deve-fornecer-medicamentos-a-crianca-com-retardo-mental-grave-remedios-deverao-ser-fornecidos-no-prazo-de-20-dias-uteis-sob-pena-de-multa-diaria-no-valor-de-r-200-decisao-foi-p/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/municipio-de-atalaia-deve-fornecer-medicamentos-a-crianca-com-retardo-mental-grave-remedios-deverao-ser-fornecidos-no-prazo-de-20-dias-uteis-sob-pena-de-multa-diaria-no-valor-de-r-200-decisao-foi-p/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-otavio-praxedes-visita-coruripe-e-penedo-nesta-quarta-29/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-otavio-praxedes-visita-coruripe-e-penedo-nesta-quarta-29/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-do-tjal-recebe-medalha-do-merito-bombeiro-militar-nesta-quarta/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/presidente-do-tjal-recebe-medalha-do-merito-bombeiro-militar-nesta-quarta/
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/familia-de-agnaldo-vive-expectativa-de-juri-popular-e-relata-pre-julgamento_44740.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/familia-de-agnaldo-vive-expectativa-de-juri-popular-e-relata-pre-julgamento_44740.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44744.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44745.php


Título   : Acusado de assassinar capitão da PM vai a júri popular na próxima segunda (4)
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Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1111647/%EF%BB%BFacusado-de-homicidio-de-
advogado-frances-vai-juri-nesta-quinta-30/

Título   : Aprovados em concurso de 2006 da PM afirmam que têm prioridade na nomeação
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