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Título  : Mãe que matou os próprios filhos tinha comportamento obsessivo, diz ex-marido
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/mae-que-matou-os-proprios-filhos-
tinha-comportamento-obsessivo-diz-ex-marido_51333.php

Título  : "Ainda tento enxergar um motivo", diz filho que sobreviveu a ataque da mãe
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/ainda-tento-enxergar-um-motivo-diz-
filho-que-sobreviveu-a-ataque-da-mae_51338.php

Título  :  Mãe acusada de matar dois filhos vai a júri popular nesta segunda-feira
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/_51315.php

Título  :  Assomal ingressa com ação judicial para barrar Programa Ronda no Bairro
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/03/assomal-ingressa-com-acao-para-
barrar-programa-ronda-no-bairro_51321.php

Título  :  Apesar de transtorno, MP pede condenação de mulher que matou os filhos
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/apesar-de-transtorno-mp-pede-
condenacao-de-mulher-que-matou-os-filhos/?cHash=99e958a02425089ed4242835f2efb362

Título  :  "Não sei por qual motivo ela tirou a vida de meus irmãos", diz filho de Arlene Régis
Link     :   http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/nao-sei-por-qual-motivo-ela-
tirou-a-vida-de-meus-irmaos-diz-filho-de-arlene-regis/?
cHash=baffd6725c81cf2525d49e7ddb0dc1c9

Título  :  Acusada de matar os filhos deixou carta ao ex-marido
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusada-de-matar-os-filhos-
deixou-carta-ao-ex-marido/?cHash=6773210b69f64b79d29727de8005147a

Título  : Mãe acusada de matar os filhos apresentava comportamento absessivo diz ex-esposo
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317966/2018/03/19/mae-acusada-de-matar-os-
filhos-apresentava-comportamento-obsessivo-diz-ex-esposo

Título  : Assomal ingressa com ação judicial contra o programa ronda no  bairro
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/317964/2018/03/19/assomal-ingressa-com-acao-
judicial-contra-o-programa-ronda-no-bairro
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Título  :  Mulher acusada de matar os filhos para se vingar do marido vai a julgamento
Link     :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/mulher-acusada-de-
matar-os-filhos-para-se-vingar-do-marido-vai-a-julgamento/6589811/

Título  : Associação dos Militares de AL questiona na Justiça programa Ronda no Bairro
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/associacao-dos-militares-de-al-questiona-na-justica-
programa-ronda-no-bairro.ghtml

Título  : Pai das vítimas depõe no júri de acusada de matar filhos para se vingar dele em AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/pai-das-vitimas-depoe-no-juri-de-acusada-de-matar-
filhos-para-se-vingar-do-marido-em-alagoas.ghtml

Título  : Mãe que matou dois filhos é condenada a 80 anos de prisão em Maceió
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/mae-que-matou-dois-filhos-e-condenada-a-80-anos-
de-prisao-em-maceio.ghtml

Título  : Prática religiosa e espiritual influenciou para mãe matar dois filhos, diz defesa
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1138946/pratica-religiosa-e-espiritual-influenciou-para-
mae-matar-dois-filhos-diz-defesa/

Título  :  Mãe que matou filhos tinha consciência do que fazia, afirmam peritos
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1139023/%EF%BB%BFperitos-afirmam-que-mae-que-
matou-filhos-tinha-consciencia-do-que-fazia/
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