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Título  : Alfredo Gaspar recebe Medalha do Mérito Legislativo, maior honraria da Câmara
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/22/alfredo-gaspar-recebe-medalha-do-
merito-legislativo-maior-honraria-da-camara/

Título  : Júri condena acusado de execução em ‘Tribunal do Crime’
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/22/juri-condena-acusado-de-execucao-
em-tribunal-do-crime/

Título  : Mutirão de audiências na 2ª Vara de União agiliza processos da área de família
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/22/mutirao-de-audiencias-na-2a-vara-de-
uniao-agiliza-processos-da-area-de-familia/

Título  : Otávio Praxedes recebe homenagem em União dos Palmares nesta quinta (22)
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/otavio-praxedes-recebe-homenagem-
em-uniao-dos-palmares-nesta-quinta-22/

Título  : Sicredi/AL homenageia Otávio Praxedes pela idealização da cooperativa Juriscred
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/sicredial-homenageia-otavio-
praxedes-pela-idealizacao-da-cooperativa-juriscred/

Título  : Natal Solidário 2018: doações para a campanha do Judiciário devem ser entregues até 
sexta, 23
Link   : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/natal-solidario-2018-doacoes-para-
campanha-devem-ser-entregues-ate-sexta-23/

Título  :  A pedido da OAB, Tribunal de Justiça suspende prazos nesta sexta-feira (23)
Link   :   http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/a-pedido-da-oab-tribunal-de-justica-
suspende-prazos-nesta-sexta-feira-23/

Título  : A pedido da OAB, Tribunal de Justiça suspende prazos nesta sexta-feira (23)
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/a-pedido-da-oab-tribunal-de-justica-
suspende-prazos-nesta-sexta-feira-23/

Título  : Júri condena acusado de assassinato a oito anos de  reclusão
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/juri-condena-acusado-de-assassinato-a-oito-anos-de-
reclusao/
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Título  : Otávio Praxedes recebe homenagem em União dos Palmares nesta quinta (22)
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/60234/otavio_praxedes_recebe_homenagem_em_uniao_d
os_palmares_nesta_quinta_22_

Título  : TJ realiza casamento para 200 casais no Loteamento Acauã, na segunda (26)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1193168/tj-realiza-casamento-para-200-casais-no-
loteamento-acaua-na-segunda-26/

Título  : Justiça condena acusado de homicídio a 20 anos de prisão
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1193206/justica-condena-acusado-de-homicidio-a-20-
anos-de-prisao/

Título  : Acusado de matar idoso na frente da mãe de 90 anos é solto pela Justiça
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1193247/acusado-de-matar-idoso-na-frente-da-mae-de-
90-anos-e-solto-pela-justica/

Título  : Mutirão de audiências na 2ª Vara de União agiliza processos da área de família
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1193248/%EF%BB%BFmutirao-de-audiencias-na-2a-
vara-de-uniao-agiliza-processos-da-area-de-familia/

Título  : MPE determina que pacientes oncológicos tenham assistência em hospital
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329888/2018/11/21/mpe-determina-que-pacientes-
oncologicos-tenham-assistencia-em-hospital

Título  : Júri condena a 20 anos homem acusado de execução
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329947/2018/11/22/juri-condena-a-20-anos-
homem-acusado-de-execucao

Notícias Sertão___________________________________________________________________

Título  : Familiares de Roberta Dias fazem protesto em Penedo, AL, contra suspensão de audiência 
de instrução
Link   : https://www.noticiasertao.com.br/noticia/3665/familiares-de-roberta-dias-fazem-protesto-
em-pened.html

Título  : Familiares de Roberta Dias fazem protesto em Penedo, AL, contra suspensão de audiência 
de instrução
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/22/familiares-de-roberta-dias-fazem-
protesto-em-penedo-al-contra-suspensao-de-audiencia-de-instrucao.ghtml
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Título  : Otávio Praxedes destaca importância da educação para alunos de escola em que estudou
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/otavio-praxedes-destaca-importancia-da-educacao-
para-alunos-de-escola-em-que-estudou/

Título  : Júri condena acusado de execução em “Tribunal do Crime”
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juri-condena-acusado-de-execucao-em-tribunal-do-
crime/

Título  : Familiares e amigos de Roberta Dias fazem manifestação pelas ruas de Penedo
Link   :  https://boainformacao.com.br/2018/11/familiares-e-amigos-de-roberta-dias-fazem-
manifestacao-pelas-ruas-de-penedo/

Título  : Família e amigos de Roberta Dias cobram agilidade da Justiça durante processo em AL
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/familia-e-amigos-de-
roberta-dias-cobram-agilidade-da-justica-durante-processo-em-al/7181099/

Título  : Programa de ressocialização de reeducandos vem dando resultados positivos em AL 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/programa-de-ressocializacao-de-reeducandos-vem-
dando-resultados-positivos-em-al-1/
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