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Via Alagoas______________________________________________________________________

Título   : Jurados condenam réu a mais de 17 anos de prisão pela morte do Capitão PM Rodrigues
Link     : https://www.viaalagoas.com.br/2017/12/05/jurados-condenam-reu-a-mais-de-17-anos-de-
prisao-pela-morte-do-capitao-pm-rodrigues/

Título   : Júri condena réu a 17 anos e 3 meses de prisão pela morte do capitão Rodrigues
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/juri-condena-reu-a-prisao-pelo-assassinato-do-
capitao-rodrigues.ghtml

Título   : Acusado de assassinar capitão da PM é condenado a 17 anos de prisão
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-assassinar-capitao-da-
pm-e-condenado-a-17-anos-de-prisao/?cHash=985ffbd160965714842be210f4ce64c6

Título   : Justiça condena assassino de PM a 17 anos de prisão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316226

Título   : Assassino do capitão Rodrigues é condenado a 17 anos de prisão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316232

Título   : MP denuncia prefeito por corrupção ativa
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=316213

Título   :  Fatos & Notícias - CONCILIAÇÃO
Após três meses de trabalho e mais de 800 audiências finalizadas com acordo entre as partes, o 
mutirão de mediação e conciliação promovido pela Esmal chega à sua reta final. A ação segue até o 
dia 14 de dezembro. Até o fim de novembro, foram pautadas cerca de 2.500 audiências. Destas, 
quase 1.300 tiveram o comparecimento das partes, foram efetivadas e obtiveram o índice de acordos
de 63,69%. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=316179 

Título   :  MPF determina retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos em Penedo e outros 
municípios de Alagoas
Link     : http://aquiacontece.com.br/index.php/noticia/penedo/05/12/2017/mpf-determina-retirada-
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de-nomes-de-pessoas-vivas-de-bens-publicos-em-penedo-e-outros-municipios-de-alagoas/126052

Título   : TJ julga apelação de condenados pela morte de Diego Florêncio
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313531/2017/12/05/tj-julga-apelacao-de-
condenados-pela-morte-de-diego-florencio

Título   : Casal deve pagar 200 salários mínimos por morte de  criança em reservatório
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313550/2017/12/05/casal-deve-pagar-200-salarios-
minimos-por-morte-de-crianca-em-reservatorio

Título   : Homem que matou capitão da PM em AL é condenado a 17 anos de prisão
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/12/05/homem-que-matou-capitao-da-pm-em-
al-e-condenado-a-17-anos-de-prisao/

Título   : Câmara Criminal julga apelação de condenados em júri do caso Diego Florêncio
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2017/12/05/camara-criminal-julga-apelacao-de-
condenados-em-juri-do-caso-diego-florencio/

Título   :  Acusado de assassinar capitão Rodrigues é condenado a mais de 17 anos de prisão
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1113254/acusado-de-assassinar-capitao-rodrigues-e-
condenado-mais-de-17-anos-de-prisao/

Título   : Justiça concede direito de uso da marca ‘Banda Xamego de Menina’
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113398/%EF%BB%BFjustica-concede-direito-de-
uso-da-marca-banda-xamego-de-menina/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título   : Júri condena réu a 17 anos e 3 meses de prisão pela morte do capitão Rodrigues 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/juri-condena-reu-a-17-anos-e-3-meses-de-
prisao-pela-morte-do-capitao-rodrigues/11/37158

Título   : Acusado de assassinar o capitão Rodrigo Rodrigues é condenado há 17 anos de prisão
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-assassinar-
o-capitao-rodrigo-rodrigues-e-condenado-ha-17-anos-de-prisao/6335205/

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues foi condenado a mais de 17 anos de prisão
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Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/balanco-geral-al/single/video/acusado-de-matar-
capitao-rodrigues-foi-condenado-a-mais-de-17-anos-de-prisao/?
cHash=2a237f1841ee67d87f11e7a75160b41f

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : Justiça concede direito de uso da marca 'Banda Xamego de Menina'
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/justica-concede-direito-de-uso-da-marca-
banda-xamego-de-menina
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