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Título  : 31 presas podem deixar a cadeia
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=331921

Título  : Suspeito de praticar roubos é preso pela polícia em Marechal Deodoro
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/jovem-de-20-anos-suspeito-de-
praticar-roubos-e-preso-em-marechal-deodoro-_63916.php

Título  : Presidente da Almagis avalia como positivo Sérgio Moro no governo Bolsonaro
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/presidente-da-almagis-avalia-como-
positivo-sergio-moro-no-governo-bolsonaro_63928.php

Título  : Decisão do STF beneficiará mais de 30 mulheres presas por tráfico de dorgas em Alagoas
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328881/2018/11/01/decisao-do-stf-beneficiara-
mais-de-30-mulheres-presas-por-trafico-de-drogas-em-alagoas

Título  : “O Brasil precisa se livrar dos males da corrupção”, diz presidente da Alamgis sobre 
Sérgio Moro
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328903/2018/11/01/o-brasil-precisa-se-livrar-dos-
males-da-corrupcao-diz-presidente-da-almagis-sobre-sergio-moro
 
Título  : Reu é condenado a 10 anos por  homicídio com linchamento e fogo
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328895/2018/11/01/reu-e-condenado-a-10-anos-
por-homicidio-com-linchamento-e-fogo

Título  : Acusado de estuprar enteada de 7 anos é preso
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/01/acusado-de-estuprar-enteada-de-7-
anos-e-preso/

Título  : Justiça condena réu a 10 anos por homicídio com linchamento e fogo
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/01/justica-condena-reu-a-10-anos-por-
homicidio-com-linchamento-e-fogo/

Título  : Mãe acusa pai, mas polícia descobre que padrasto estuprou menina de 7 anos
Link   :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mae-acusa-pai-mas-policia-descobre-que-padrasto-
estuprou-menina-de-7-anos/
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Título  : Julgamento de acusado de envolvimento na morte de funcionário do Ki Barato em Penedo 
será dia 21 de novembro
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/01/11/2018/julgamento-de-acusado-de-
envolvimento-na-morte-de-funcionario-do-ki-barato-em-penedo-sera-dia-21-de-novembro/134893

Título  : Justiça condena réu a 10 anos por homicídio com linchamento e fogo
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1189342/justica-condena-reu-a-10-anos-por-homicidio-
com-linchamento-e-fogo/

Título  : Homem é condenado a 10 anos de prisão por linchar e atear fogo a suspeito de roubo em 
Maceió
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/01/homem-e-condenado-a-10-anos-de-
prisao-por-linchar-e-atear-fogo-a-suspeito-de-roubo-em-maceio.ghtml

Portal do Magistrado______________________________________________________________

Título  : TJAL – Justiça condena homem por atestado falso para evitar demissão – AASP
Link   :  https://portaldomagistrado.com.br/2018/11/01/tjal-justica-condena-homem-por-atestado-
falso-para-evitar-demissao-aasp/

Título  : Pai foi preso acusado de estuprar as três filhas em Igreja Nova 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/pai-foi-preso-acusado-de-estuprar-as-tres-filhas-em-
igreja-nova-1/

Título  : Ministério Público cobra a reativação do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/ministerio-publico-cobra-a-reativacao-do-conselho-de-
defesa-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/

Título  : Judiciário comemora quatro anos de funcionamento da Casa de Direitos
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/judiciario-comemora-quatro-anos-de-
funcionamento-da-casa-de-direitos-no-local-sao-oferecidos-diversos-servicos-comunidade-juiz-
andre-parizio-destaca-importancia-da-uniao-de-esforcos-dos-poderes/
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