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Título  : Réus poderão frequentar AA e NA
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=331511

Título  :  Acusado de tentar matar o próprio pai é condenado a oito anos de prisão
Link   :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/10/acusado-de-tentar-matar-o-proprio-
pai-e-condenado-a-oito-anos-de-prisao_63404.php

Título  : Ministério Público celebra TAC para regularizar uso de imóveis públicos em Penedo
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/10/22/ministerio-publico-celebra-tac-para-
regularizar-uso-de-imoveis-publicos-em-penedo/

Título  : TJ/AL condena Estado a indenizar mãe de jovem assassinado por PM
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/10/23/tj-al-condena-estado-a-indenizar-mae-
de-jovem-assassinado-por-pm/

Título  : Justiça garante repasse de verba para conclusão de 40 casas em Senador Rui Palmeira
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/10/23/justica-garante-repasse-de-verba-para-
conclusao-de-40-casas-em-senador-rui-palmeira/

Título  : Acusado de tentar matar o próprio pai em Maceió é condenado a oito anos de prisão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/10/23/%EF%BB%BFacusado-de-tentar-
matar-o-proprio-pai-em-maceio-e-condenado-a-oito-anos-de-prisao/

Título  : Greve dos servidores municipais de Maceió completa três meses
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/23/greve-dos-servidores-municipais-de-
maceio-completa-tres-meses.ghtml

Título  : Fiscalização interdita mais de 30 transportes escolares em São Luís do Quitunde, AL
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/23/operacao-interdita-mais-de-30-
transportes-escolares-em-sao-luis-do-quitunde-al.ghtml

Título  : MP encontra irregularidades em veículos durante fiscalização em São Luís do Quitunde
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-encontra-irregularidades-em-veiculos-durante-
fiscalizacao-em-sao-luis-do-quitunde/
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Título  : Mãe e filho são executados a tiros em residencial na parte alta de Maceió
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1187525/mae-e-filho-sao-executados-a-tiros-em-
residencial-na-parte-alta-de-maceio/

Título  : Justiça condena Estado a indenizar em R$ 200 mil mãe de jovem morto por PM
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-condena-estado-a-indenizar-em-r-200-mil-
mae-de-jovem-morto-por-pm/

Título  : Justiça condena Estado a indenixar mãe de jovem assassinado por PM
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328396/2018/10/23/justica-condena-estado-a-
indenizar-mae-de-jovem-assassinado-por-pm

Título  : Acusado de tentar matar o próprio pai é condenado a oito anos de prisão
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328417/2018/10/23/acusado-de-tentar-matar-o-
proprio-pai-e-condenado-a-oito-anos-de-prisao

Título  : TJAL condena Estado a indenizar mãe de jovem assassinado por PM
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/10/tjal-condena-estado-indenizar-mae-
de-jovem-assassinado-por-pm/

Título  :  MP de Alagoas discute os direitos das pessoas idosas em União dos Palmares
Link   :   http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/10/ministerio-publico-de-alagoas-
discute-direitos-das-pessoas-idosas-em-uniao-dos-palmares/

Título  : Ônibus escolares foram interditados em São Luiz do Quitunde 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/onibus-escolares-foram-interditados-em-sao-luiz-do-
quitunde/
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