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Título  : Latam deve indenizar cliente que esperou três horas dentro de avião
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/latam-deve-indenizar-cliente-que-
esperou-tres-horas-dentro-de-aviao/

Título  : Assédio moral: Município de Branquinha deve indenizar agente de saúde
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/03/assedio-moral-municipio-de-
branquinha-deve-indenizar-agente-de-saude-servidora-publica-municipal-relatou-perseguicao-e-
tratamento-grosseiro-por-parte-da-entao-secretaria-de-saude/

Título  : Júri condena mulher por matar marido paraplégico em Murici
Link   :  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/63691/juri_condena_mulher_por_matar_marido_paraplegi
co_em_murici

Título  : TJ suspende afastamento de Gustavo Feijó
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55941/tj-suspende-afastamento-de-gustavo-
feijo

Título  : TJ suspende afastamento de Gustavo Feijó da prefeitura de Boca da Mata
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336217/2019/03/22/tj-suspende-afastamento-de-
gustavo-feijo-da-prefeitura-de-boca-da-mata

Título  : TJ garante gratuidade em  coletivos para pessoas com deficiência e doenças incapacitantes
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/336204/2019/03/22/tj-garante-gratuidade-em-
coletivos-para-pessoas-com-deficiencia-e-doencas-incapacitantes

Título  : Presidente do TJ derruba liminar que afastava Gustavo Feijó de comando da prefeitura
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215669/presidente-do-tj-derruba-liminar-que-
afastava-gustavo-feijo-de-comando-da-prefeitura/

Título  : Oficinas de crédito vão atender empresários do Pinheiro
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Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215731/oficinas-de-credito-vao-atender-empresarios-
do-pinheiro/

Título  : Acusadas de mandar matar mulher por ciúmes são condenadas a 12 anos de reclusão
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215735/%EF%BB%BFacusadas-de-mandar-matar-
mulher-por-ciumes-sao-condenadas-a-12-anos-de-reclusao/

Título  : Acusado de assassinar homem por vingança vai a júri popular
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215683/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-
homem-por-vinganca-vai-a-juri-popular/

Título  : Defensoria Pública consegue absolvição de pedreiro acusado de matar homem na Chã da 
Jaqueira em 2012
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1215686/defensoria-publica-consegue-absolvicao-de-
pedreiro-acusado-de-matar-homem-na-cha-da-jaqueira-em-2012/

Título  : Tribunal de Justiça suspende liminar que afastou prefeito de Boca da Mata
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-suspende-liminar-que-afastou-
prefeito-de-boca-da-mata/

Título  : TJ-AL suspende afastamento de Gustavo Feijó da Prefeitura de Boca da Mata
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tj-al-suspende-afastamento-de-gustavo-
feijo-da-prefeitura-de-boca-da-mata.ghtml

Título  : Tribunal de Justiça de Alagoas vai recomendar que prefeito de Maceió decrete estado de 
calamidade pública no Pinheiro
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tribunal-de-justica-de-alagoas-vai-
recomendar-que-prefeito-de-maceio-decrete-estado-de-calamidade-publica-no-pinheiro.ghtml

Título  : Desembargador de São Paulo presidirá concurso para cartórios em Alagoas
Link   :  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88630-desembargador-de-sao-paulo-presidira-concurso-
para-cartorios-em-alagoas

Título  : Presidente do TJ volta a se reunir com moradores do Pinheiro
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/22/presidente-do-tj-volta-a-se-reunir-
com-moradores-do-pinheiro/

http://www.alagoas24horas.com.br/1215686/defensoria-publica-consegue-absolvicao-de-pedreiro-acusado-de-matar-homem-na-cha-da-jaqueira-em-2012/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215686/defensoria-publica-consegue-absolvicao-de-pedreiro-acusado-de-matar-homem-na-cha-da-jaqueira-em-2012/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215683/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-homem-por-vinganca-vai-a-juri-popular/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215683/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-homem-por-vinganca-vai-a-juri-popular/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215735/%EF%BB%BFacusadas-de-mandar-matar-mulher-por-ciumes-sao-condenadas-a-12-anos-de-reclusao/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215735/%EF%BB%BFacusadas-de-mandar-matar-mulher-por-ciumes-sao-condenadas-a-12-anos-de-reclusao/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215731/oficinas-de-credito-vao-atender-empresarios-do-pinheiro/
http://www.alagoas24horas.com.br/1215731/oficinas-de-credito-vao-atender-empresarios-do-pinheiro/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/22/presidente-do-tj-volta-a-se-reunir-com-moradores-do-pinheiro/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/22/presidente-do-tj-volta-a-se-reunir-com-moradores-do-pinheiro/
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tribunal-de-justica-de-alagoas-vai-recomendar-que-prefeito-de-maceio-decrete-estado-de-calamidade-publica-no-pinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tribunal-de-justica-de-alagoas-vai-recomendar-que-prefeito-de-maceio-decrete-estado-de-calamidade-publica-no-pinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tj-al-suspende-afastamento-de-gustavo-feijo-da-prefeitura-de-boca-da-mata.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/22/tj-al-suspende-afastamento-de-gustavo-feijo-da-prefeitura-de-boca-da-mata.ghtml
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-suspende-liminar-que-afastou-prefeito-de-boca-da-mata/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-suspende-liminar-que-afastou-prefeito-de-boca-da-mata/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88630-desembargador-de-sao-paulo-presidira-concurso-para-cartorios-em-alagoas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88630-desembargador-de-sao-paulo-presidira-concurso-para-cartorios-em-alagoas


Título  : Tutmés Airan reúne-se novamente com moradores do Pinheiro nesta sexta (22)
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tutmes-airan-reune-se-novamente-
com-moradores-do-pinheiro-nesta-sexta-22_73013.php

Título  : Justiça suspende afastamento de Gustavo Feijó da Prefeitura de Boca da Mata
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_72949.php

Título  : Moradores do Pinheiro e do Mutange se reúnem com presidente do Tribunal de Justiça
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-pinheiro-e-
do-mutange-se-reunem-com-presidente-do-tribunal-de-justica/7479411/

http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-pinheiro-e-do-mutange-se-reunem-com-presidente-do-tribunal-de-justica/7479411/
http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/moradores-do-pinheiro-e-do-mutange-se-reunem-com-presidente-do-tribunal-de-justica/7479411/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/_72949.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tutmes-airan-reune-se-novamente-com-moradores-do-pinheiro-nesta-sexta-22_73013.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/tutmes-airan-reune-se-novamente-com-moradores-do-pinheiro-nesta-sexta-22_73013.php

