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Título : Acusados de chacina em União dos Palmares vão a júri nesta quarta (21) na Capital
Link : http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/43875/acusados-de-chacina-em-unio-dospalmares-vo-a-jri-nesta-quarta-21-na-capital

Título : 'Ninjas' vão a júri popular pela morte de quatro jovens nesta quarta (21)
Link : http://g1-globo.com/al/alagoas/noticia/2016/09/ninjas-vao-juri-popular-pela-morte-dequatro-jovens-nesta-quarta-21.html#
Título : Testemunhas negam ter visto quem cometeu crimes atribuídos a 'Ninjas'
Link : http://g1-globo.com/al/alagoas/noticia/2016/09/testemunhas-negam-ter-visto-quemcometeu-crimes-atribuidos-ninjas.html#

Título : Acusado de homicídio na Pajuçara é condenado a 21 anos de prisão
Link : http://www.alemtemporeal.com.br/noticia/114118/policia/2016/09/21/acusado-dehomicidio-na-pajucara-e-condenado-a-21-anos-de-priso.html
Título : Ninjas. Integrantes do grupo de extermínio vão a julgamento nesta quarta-feira (21)
Link : http://www.alemtemporeal.com.br/noticia/114119/policia/2016/09/21/ninjas-integrantesdo-grupo-de-exterminio-vo-a-julgamento-nesta-quarta-feira-21.html

Título : Ninjas vão a júri popular pela morte de quatro jovens em União dos Palmares
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/ninjas-vao-a-juripopular-pela-morte-de-quatro-jovens-em-uniao-dos-palmares/5320868/
Título : Tribunal de Justiça de Alagoas julga primeiro recurso da Operação Taturana
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/tribunal-de-justica-dealagoas-julga-primeiro-recurso-da-operacao-taturana/5322709/
Título : "Estamos tranquilos", afirmam Paulão e Almeida sobre julgamento da 'Taturana'
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=18908
Título : Militares acusados de fazer parte de grupo de extermínio são julgados em Maceió
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/militares-acusados-defazer-parte-de-grupo-de-exterminio-sao-julgados-em-maceio/5322680/

Portal NH1______________________________________________________________________
Título : JULGAMENTO DE PROCESSO DA “OPERAÇÃO TATURANA” SERÁ ABERTO AO
PÚBLICO
Link : http://www.portalnh1.com.br/julgamento-de-processo-da-operacao-taturana-sera-abertoao-publico/

Título : Envolvidos na ‘Operação Taturana’ serão julgados nesta quinta-feira no TJ/AL
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1003475/envolvidos-na-operacao-taturana-seraojulgados-nesta-quinta-feira-tjal/
Título : Caso ‘Ninjas’: sete testemunhas e réus foram ouvidos no Fórum da Capital
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1003454/caso-ninjas-sete-testemunhas-e-reus-foramouvidos-no-forum-da-capital/
Título : Tribunal de Justiça julga nesta quinta processos de Cícero Almeida, Paulão e outros já
condenados em primeira instância na Operação Taturana
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/blog/tribunal-de-justica-julga-nesta-quinta-processosde-cicero-almeida-paulao-e-outros-ja-condenados-em-primeira-instancia-na-operacao-taturana/
Título : Justiça determina retirada de nomes de pessoas vivas de logradouros públicos
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1003518/justica-determina-retirada-de-nomes-depessoas-vivas-de-logradouros-publicos/

Título : Taturana: confira como será julgamento de processos nesta quinta
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/292853/2016/09/21/taturana-tj-detalha-como-serajulgamento-de-processos-nesta-quinta
Título : Justiça determina retirada de nomes de pessoas vivas nos logradouros públicos de Maceió
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/292861/2016/09/21/justica-determina-retirada-denomes-de-pessoas-vivas-nos-logradouros-publicos-de-maceio
Título : Caso Ninjas: testemunha afirma que policiais não participaram de chacina
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/292847/2016/09/21/caso-ninjas-testemunha-afirmaque-policiais-nao-participaram-de-chacina

Título : Prefeitura de Maceió deve alterar nomes de 17 logradouros públicos
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=18922
Título : Júri absolve 'Ninjas' acusados de envolvimento em chacina em União dos Palmares
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=18931

Título : Militares acusados de integrar grupo de extermínio são absolvidos por falta de provas
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/geral/militares-acusados-de-integrargrupo-de-exterminio-sao-absolvidos/?cHash=c2559c4ad36508c9400b225498c3583b
Título : Justiça determina retirada de nomes de pessoas vivas de logradouros públicos de Maceió
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/justica-determina-retirada-denomes-de-pessoas-vivas-de-logradouros-publicos-de-maceio/?
cHash=5b0f20f2ff7bab9bbfcbe55bdc9c1b6b
Título : "Taturana": entenda como será o julgamento desta quinta-feira e saiba quem são os réus
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/taturanas-entenda-como-sera-ojulgamento-desta-quinta-feira/?cHash=213adc77b5f8bc748dd610df585dee38

Título : Hoje quatro policiais sentaram no banco dos réus acusados de uma chacina
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/cidade-alerta-alagoas/single/video/hoje-quatropoliciais-sentaram-no-banco-dos-reus-acusados-de-uma-chacina/?
cHash=1d334c9fdab4d567c47b2beeb46e59d2
Título : Os recursos especiais da Operação Taturana serão julgados amanhã
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/ponto-critico/single/video/os-recursos-especiais-daoperacao-taturana-serao-julgados-amanha/?cHash=ad549059345480f06a0ad9ff730ca8a7

Título : Incentivos estimulam digitalização de processos na Justiça alagoana
Link : http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83496-incentivos-estimulam-digitalizacao-deprocessos-na-justica-alagoana

