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Título : Programa Justiça Itinerante oferece serviços em Paripueira, AL
Link :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/11/20/programa-justica-itinerante-oferece-
servicos-em-paripueira-al.ghtml 

Título : TJ-AL nega habeas corpus a padrasto de menino assassinado no Clima Bom
Link :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/11/20/tj-al-nega-habeas-corpus-a-padrasto-de-
menino-assassinado-no-clima-bom.ghtml 

Título : Desembargador do TJ/AL nega pedido de liberdade para padrasto de Danilo
Link :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/desembargador-do-tjal-nega-pedido-de-
liberdade-para-padastro-de-danilo_90914.php 

Título : Latam é condenada a pagar indenização por atraso e cancelamento de voo
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/latam-e-condenada-a-pagar-
indenizacao-por-atraso-e-cancelamento-de-voo_90924.php 

Título : Justiça condena homem que jogou ácido na ex-companheira em Marechal
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/11/justica-condena-homem-que-jogou-
acido-na-ex-companheira-em-marechal_90919.php 

Título :  Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas mantém prisão preventiva de padrasto 
de Danilo Almeida
Link :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/349544/2019/11/20/desembargador-do-tribunal-de-
justica-de-alagoas-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-danilo-almeida 

Título : Latam deve indenizar cliente em R$ 4 mil por atraso e cancelamento de voos
Link :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/349550/2019/11/20/latam-deve-indenizar-cliente-
em-r-4-mil-por-atraso-e-cancelamento-de-voos 

Título :  Justiça condena acusado de jogar ácido na ex-companheira e na ex-cunhada
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/349545/2019/11/20/justica-condena-acusado-de-
jogar-acido-na-ex-companheira-e-na-ex-cunhada 

OP9____________________________________________________________________________

Título :  Justiça condena homem que jogou ácido no rosto da ex-companheira
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Link :    https://www.op9.com.br/al/noticias/justica-condena-homem-que-jogou-acido-no-rosto-da-
ex-companheira/ 

Título :  Pedido de liberdade para padrasto de menino Danilo é negado pelo TJ
Link :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/11/51794-pedido-de-liberdade-para-
padrasto-de-menino-danilo-e-negado-pelo-tj 
Título :   Acusado de jogar ácido na ex-companheira é condenado pela justiça
Link   :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/11/51793-acusado-de-jogar-acido-na-ex-
companheira-e-condenado-pela-justica 

Título : Justiça Itinerante leva serviços à população de Paripueira nesta quinta (21)
Link   : http://www.jornaldealagoas.com.br/municipios/29668/2019/11/20/justica-itinerante-leva-
servicos-a-populaco-de-paripueira-nesta-quinta-21 

Título : Audiência pública discutirá projeto de concessão dos serviços de saneamento
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/20/11/2019/audiencia-publica-
discutira-projeto-de-concessao-dos-servicos-de-saneamento/147416 

Título :  Tribunal de Justiça de Alagoas institui Coordenadoria de Direitos Humanos
Link   :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/20/tribunal-de-justica-de-
alagoas-institui-coordenadoria-de-direitos-humanos 

Título :  Washington Luiz nega habeas corpus a padrasto de Danilo
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/20/154665/washington-luiz-nega-
habeas-corpus-a-padrasto-de-danilo.html 

Título : Justiça Itinerante oficializa união de 67 casais no sistema penitenciário
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/20/154617/justica-itinerante-oficializa-
uniao-de-67-casais-no-sistema-penitenciario.html 

Verdade Alagoas__________________________________________________________________

Título : TJ-AL nega habeas corpus a padrasto de menino assassinado no Clima Bom
Link   : http://verdadealagoas.com.br/2019/11/20/tj-al-nega-habeas-corpus-a-padrasto-de-menino-
assassinado-no-clima-bom/ 
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Título : TJ/AL vai instalar painéis solares no Juizado de Santana do Ipanema
Link   :  http://www.rotadosertao.com/noticia/145611-tj-al-vai-instalar-paineis-solares-no-juizado-
de-santana-do-ipanema 

Título :  Latam deve indenizar cliente em R$ 4 mil por atraso e cancelamento de voos
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/11/20/latam-deve-indenizar-cliente-em-r-4-
mil-por-atraso-e-cancelamento-de-voos/ 

Título :   Justiça condena acusado de jogar ácido na ex-companheira e na ex-cunhada
Link   :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/11/20/justica-condena-acusado-de-jogar-
acido-na-ex-companheira-e-na-ex-cunhada/ 

Título :  Latam deve indenizar cliente em R$ 4 mil por atraso e cancelamento de voos
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/%ef%bb%bflatam-deve-indenizar-
cliente-em-r-4-mil-por-atraso-e-cancelamento-de-voos-passageiro-chegou-ao-destino-com-quase-
24-horas-de-atraso-decisao-e-da-juiza-maria-veronica-correia-do-1o-juizado/ 

Título : Justiça Itinerante leva serviços à população de Paripueira nesta quinta
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/justica-itinerante-leva-servicos-
populacao-de-paripueira-nesta-quinta-21-acao-contara-com-emissao-de-cpf-resolucao-de-
processos-e-casamento-coletivo-na-escola-municipal-pedro-reis-mutirao-da-i/ 

Título : Justiça Itinerante oficializa união de 67 casais no sistema penitenciário
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/justica-itinerante-oficializa-uniao-
de-67-casais-no-sistema-penitenciario-casamento-coletivo-foi-realizado-nesta-terca-feira-19-em-
parceria-com-secretaria-da-ressocializacao-e-inclusao-social-ce/ 

Título :  Justiça mantém prisão preventiva de padrasto de Danilo Almeida – Cidade Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-
danilo-almeida/ 

Título : Homem que jogou ácido em ex-companheira em Marechal é condenado a mais de 6 anos – 
Cidade Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-em-
marechal-e-condenado-a-mais-de-6-anos/ 
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Título : Companhia aérea deve indenizar cliente em R$ 4 mil por atraso e cancelamento de voos
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/companhia-aerea-deve-indenizar-cliente-em-r-4-mil-
por-atraso-e-cancelamento-de-voos/ 

Título : Homem que jogou ácido em ex-companheira em Marechal é condenado a mais de 6 anos
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-em-
marechal-e-condenado-a-mais-de-6-anos/ 

Título : Justiça mantém prisão preventiva de padrasto de Danilo Almeida
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-
danilo-almeida/ 

Título : Padrasto de Danilo Almeida tem habeas corpus negado por desembargador
Link   :  https://www.alagoas24horas.com.br/1258503/padrasto-de-danilo-almeida-tem-habeas-
corpus-negado-por-desembargador/ 

Título : Acusado de assassinar por ciúmes e arrastar corpo para via pública é condenado
Link   : https://www.alagoas24horas.com.br/1258489/acusado-de-assassinar-por-ciumes-e-arrastar-
corpo-para-via-publica-e-condenado/ 

Título : Desembargador do TJ/AL nega pedido de liberdade para padrasto de Danilo
Link   : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/90914/Desembargador-nega-pedido-de-liberdade-
para-o-padrasto-de-Danilo 

http://www.radiogazetaweb.com/noticias/90914/Desembargador-nega-pedido-de-liberdade-para-o-padrasto-de-Danilo
http://www.radiogazetaweb.com/noticias/90914/Desembargador-nega-pedido-de-liberdade-para-o-padrasto-de-Danilo
https://www.alagoas24horas.com.br/1258489/acusado-de-assassinar-por-ciumes-e-arrastar-corpo-para-via-publica-e-condenado/
https://www.alagoas24horas.com.br/1258489/acusado-de-assassinar-por-ciumes-e-arrastar-corpo-para-via-publica-e-condenado/
https://www.alagoas24horas.com.br/1258503/padrasto-de-danilo-almeida-tem-habeas-corpus-negado-por-desembargador/
https://www.alagoas24horas.com.br/1258503/padrasto-de-danilo-almeida-tem-habeas-corpus-negado-por-desembargador/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-danilo-almeida/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-danilo-almeida/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-em-marechal-e-condenado-a-mais-de-6-anos/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-em-marechal-e-condenado-a-mais-de-6-anos/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/companhia-aerea-deve-indenizar-cliente-em-r-4-mil-por-atraso-e-cancelamento-de-voos/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/companhia-aerea-deve-indenizar-cliente-em-r-4-mil-por-atraso-e-cancelamento-de-voos/

