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Título  : MPE solicita prisão de padrasto
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=331816

Título  : Família vive com medo, diz viúva de advogado
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=331811

Título  : Justiça decreta prisão de padrasto acusado de estuprar enteada de apenas 3 anos
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/10/justica-decreta-prisao-de-padrasto-
acusado-de-estuprar-enteada-de-apenas-3-anos_63754.php

Título  : Justiça decreta prisão de padrasto acusado de estuprar enteada de apenas 3 anos
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/63754/Justi%C3%A7a-decreta-prisao-de-
padrasto-que-e-suspeito-de-estuprar-enteada-de-3-anos

Título  : Acusado de ordenar morte de dentro do presídio é condenado a 29 anos
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328754/2018/10/30/acusado-de-ordenar-morte-de-
dentro-do-presidio-e-condenado-a-29-anos

Título  : Suspeito de estuprar enteada de 3 anos tem prisão decretada pela polícia
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328769/2018/10/30/suspeito-de-estuprar-enteada-
de-tres-anos-tem-prisao-decretada-pela-justica

Título  : Acusado de ordenar morte de dentro do presídio é condenado a 29 anos
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/10/30/%EF%BB%BFacusado-de-ordenar-
morte-de-dentro-do-presidio-e-condenado-a-29-anos/

Título  : Com farda da Eletrobras, dupla assassina homem no interior de Alagoas
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/com-farda-da-eletrobras-dupla-assassina-homem-no-
interior-de-alagoas/

Título  : Judiciário alagoano lança nona edição do Natal Solidário
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Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/59543/judiciario_alagoano_lanca_nona_edicao_do_natal_
solidario

Título  : Ministério Público pede prisão de padrasto acusado de estuprar menina de 3 anos
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/59538/ministerio_publico_pede_prisao_de_padrasto_acus
ado_de_estuprar_menina_de_3_anos

Título  : Homem é condenado a 29 anos de prisão por ordenar homicídio de dentro do presídio
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/30/homem-e-condenado-a-29-anos-de-
prisao-apos-ordenar-homicidio-de-dentro-do-presidio.ghtml

Título  : Suspeito de estuprar enteada de 3 anos em Alagoas tem prisão decretada
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/30/suspeito-de-estuprar-enteada-de-3-
anos-em-alagoas-tem-prisao-decretada.ghtml

Título  : Alunos de escolas públicas têm redações premiadas em Alagoas
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/30/alunos-de-escolas-publicas-tem-
redacoes-premiadas-em-alagoas.ghtml

Título  : Acusado de linchar assaltante em Maceió vai a júri popular na quarta-feira
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/30/acusado-de-linchar-assaltante-em-
maceio-vai-a-juri-popular-na-quarta-feira.ghtml

Título  : Com farda da Eletrobras, dupla assassina homem no interior de Alagoas
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/com-farda-da-eletrobras-dupla-assassina-homem-no-
interior-de-alagoas/

Título  : Após denúncia, Bope encontra 2kg de drogas escondidos em casa no Benedito Bentes
Link   :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-denuncia-bope-encontra-2kg-de-drogas-
escondidos-em-casa-no-benedito-bentes/

Título  : Jovem é executado com 9 tiros por homens encapuzados
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1188872/jovem-e-executado-com-9-tiros-por-homens-
encapuzados/

Título  : Esmal divulga lista de aprovados na seleção de estágio em Direito no TJ/AL
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/25595/esmal-divulga-lista-de-aprovados-na-selecao-de-
estagio-em-direito-no-tj-al
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Título  : Justiça decreta prisão de padrasto que estuprou menina
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/51259/justica-decreta-prisao-de-padrasto-que-
estuprou-menina

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Projeto cria cargos de R$3.900 para assessor de segurança do Poder Judiciário de AL 
Link   :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/projeto-cria-cargos-de-r$3.900-para-assessor-
de-seguranca-do-poder-judiciario-de-al/11/49626

Título  : Justiça limita a 20% valor de multa por desistência de pacotes de viagens
Link   :  https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/justica-limita-20-valor-de-
multa-por-desistencia-de-pacotes-de-viagens-23199024

Título  : Acusado de matar mulher com mais de 30 facadas em Igreja Nova vai a julgamento
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/30/10/2018/acusado-de-matar-mulher-
com-mais-de-30-facadas-em-igreja-nova-vai-a-julgamento-no-dia-8-de-novembro/134856

Título  : Justiça leva 6 dias para julgar prisão de acusado de estuprar enteada de 3 anos e deixá-la 
tetraplégica
Link   : https://diariodopoder.com.br/justica-alagoana-ignora-acusado-de-estuprar-enteada-de-3-
anos-e-deixa-la-tetraplegica/

Título  : MP pede prisão de homem suspeito de estuprar enteada de 3 anos 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/mp-pede-prisao-de-homem-suspeito-de-estuprar-
enteada-de-3-anos-1/

Título  : Cartilha informa sobre decisões judiciais de fornecimento de medicamentos de alto custo
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/cartilha-informa-sobre-
decisoes-judiciais-de-fornecimento-de-medicamentos-de-alto-custo/7124494/
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Título  : Esmal divulga lista de aprovados na seleção de estágio em Direito no TJ/AL
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/10/esmal-divulga-lista-de-aprovados-na-
selecao-de-estagio-em-direito-no-tjal/

Título  : Acusado de ordenar morte de dentro do presídio é condenado a 29 anos
Link   : http://www.estadaoalagoas.com.br/%EF%BB%BFacusado-de-ordenar-morte-de-dentro-do-
presidio-e-condenado-a-29-anos/
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