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Título : Caso Eric Ferraz: acusado é condenado a 32 anos de prisão
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/geral/caso-eric-ferraz-acusado-econdenado-a-32-anos-de-prisao/?cHash=964b1560a49f32aaba17c2e4db7d979c

Título : Juiz manda prender agentes penitenciários por descumprir determinação judicial
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/295146/2016/11/09/juiz-determina-prisao-deagentes-penitenciarios
Título : TJ nega habeas corpus a acusado de matar criança de três anos
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/295141/2016/11/09/tj-nega-habeas-corpus-aacusado-de-matar-crianca-de-tres-anos
Título : Réu é condenado por tentativa de homicídio dentro de presídio
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/295140/2016/11/09/tj-condena-reu-por-tentativade-homicidio-dentro-de-presidio
Título : Réu alega legítima defesa e diz que Eric Ferraz tentou agredir irmão com garrafa
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/295131/2016/11/09/reu-alega-legitima-defesa-ediz-que-eric-ferraz-tentou-agredir-irmao
Título : Jurados absolvem acusados de assassinato em Pão de Açúcar
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/295130/2016/11/09/jurados-absolvem-acusados-deassassinato-em-pao-de-acucar

Título : Justiça nega habeas corpus ao padrasto do garoto Dyllan Tayllor
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=21939
Título : Caso Eric Ferraz: Judarley é condenado a 32 anos e oito meses de prisão
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=21961
Título : Acusado de matar policial civil em 1995 vai a júri nesta quinta, em Maceió
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=21932
Título : Judarley alega legítima defesa e diz que Eric Ferraz tentou agredir irmão
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=21925

Título : Juízes conscientizam motociclistas sobre efeito pedagógico de punições por crimes de
trânsito
Link : http://www.alemtemporeal.com.br/noticia/117647/negacios/2016/11/09/juizesconscientizam-motociclistas-sobre-efeito-pedagogico-de-punices-por-crimes-de-transito.html
Título : Judarley alega legítima defesa e diz que Eric Ferraz tentou agredir irmão
Link : http://www.alemtemporeal.com.br/noticia/117646/policia/2016/11/09/judarley-alegalegitima-defesa-e-diz-que-eric-ferraz-tentou-agredir-irmo.html
Título : Pai de Eric Ferraz quer 'condenação máxima' a acusado do assassinato
Link : http://www.alemtemporeal.com.br/noticia/117617/policia/2016/11/09/pai-de-eric-ferrazquer-condenaco-maxima-a-acusado-do-assassinato.html

Título : Juízes conscientizam motociclistas sobre efeito de punições no trânsito
Link : http://www.tribunahoje.com/noticia/195673/cidades/2016/11/09/juizes-conscientizammotociclistas-sobre-efeito-de-punices-no-transito.html
Título : Acusado de tentativa de homicídio em presídio de Arapiraca é condenado
Link : http://www.tribunahoje.com/noticia/195700/interior/2016/11/09/acusado-de-tentativa-dehomicidio-em-presidio-de-arapiraca-e-condenado.html
Título : Jurados absolvem acusados de assassinato no município de Pão de Açúcar
Link : http://www.tribunahoje.com/noticia/195702/interior/2016/11/09/jurados-absolvemacusados-de-assassinato-no-municipio-de-po-de-acucar.html
Título : Câmara Criminal nega liberdade a acusado de matar Dyllan Tayllor em Arapiraca
Link : http://www.tribunahoje.com/noticia/195706/interior/2016/11/09/camara-criminal-negaliberdade-a-acusado-de-matar-dyllan-tayllor-em-arapiraca.html

Título : Justiça nega habeas corpus a padrasto do garoto Dyllan Taylor
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1013690/justica-nega-habeas-corpus-%EF%BB
%BFpadrasto-garoto-dyllan-taylor/
Título : Jurdarley alega legítima defesa e diz que Erick Ferraz tentou agredir irmão
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1013642/jurdarley-alega-legitima-defesa-e-diz-queerick-ferraz-tentou-agredir-irmao/
Título : Após ser pressionada, testemunha passal mal durante depoimento
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1013631/apos-ser-pressionada-testemunha-passal-maldurante-depoimento/

Título : O juiz José Braga Neto liberou hoje a entrada das cestas básicas pelos parentes dos

reeducandos
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/pajucara-noite/single/video/o-juiz-jose-braga-netoliberou-hoje-a-entrada-das-cestas-basicas-pelos-parentes-dos-reeducandos/?
cHash=85d487e3a8eb7fbc29908b7ed88a40cc
Título : Caso Eric Ferraz: O julgado do acusado de matar o modelo Eric Ferraz deve ser concluído
hoje
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/pajucara-noite/single/video/caso-eric-ferraz-ojulgado-do-acusado-de-matar-o-modelo-eric-ferraz-deve-ser-concluido-hoje/?
cHash=4555a1ac165eafb120104cecf6c52911
Título : Parentes de presos protestaram mais uma vez em frente ao Baldomero Cavalcante
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/cidade-alerta-alagoas/single/video/parentes-depresos-protestaram-mais-uma-vez-em-frente-ao-baldomero-cavalcante-1/?
cHash=8aa80d501dc39f9adff3442c3cc18c3f
Título : "Fiz greve de fome pra chegar ao dia de hoje", diz pai de Eric Ferraz, durante júri
Link : http://www.tnh1.com.br/tnh1tv/canal/tnh1/single/video/fiz-greve-de-fome-pra-chegar-aodia-de-hoje-diz-pai-de-eric-ferraz-durante-juri/?cHash=3bfc5090d2faecaf6cb16ae670844651

Título : Acusado de assassinar o modelo Eric Ferraz vai a julgamento nesta quarta-feira (9)
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/acusado-de-assassinar-omodelo-eric-ferraz-vai-a-julgamento-nesta-quarta-feira-9/5437830/
Título : Julgamento de um dos acusados de matar modelo começa nesta quarta-feira (9), em
Maceió
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/julgamento-de-um-dosacusados-de-matar-modelo-comeca-nesta-quarta-feira-9-em-maceio/5438506/
Título : Acusado de matar o modelo Eric Ferraz vai a julgamento nesta terça
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-matar-omodelo-eric-ferraz-vai-a-julgamento-nesta-terca/5436707/

Título : Comerciante é condenado a 32 anos de prisão pela morte de Eric Ferraz
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/11/comerciante-e-condenado-32-anos-deprisao-pela-morte-de-eric-ferraz.html
Título : Acusado de matar modelo Eric Ferraz diz que agiu em legítima defesa
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/11/acusado-de-matar-modelo-eric-ferraz-dizque-agiu-em-legitima-defesa.html
Título : 'Eu não vi quem atirou', diz namorada de Eric Ferraz durante julgamento
Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/11/eu-nao-vi-quem-atirou-diz-namorada-deeric-ferraz-durante-julgamento.html
Título : Pai de Eric Ferraz quer condenação máxima a acusado do assinato

Link : http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/11/pai-de-eric-ferraz-quer-condenacaomaxima-acusado-do-assassinato.html

