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Título  : Fatos & Notícias
PROTESTO
Mais de 300 trabalhadores protestaram, ontem, em frente ao Tribunal de Justiça contra a 
administração da massa falida da Laginha Agroindustrial. Eles querem o pagamento de suas 
indenizações trabalhistas até o dia 15 de setembro, ao contrário da programação feita por José 
Lindoso, administrador da massa. 
Link    : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=328641

Título  : TJ mantém pronúncia de acusados de matar homem em Jacarecica
Link    : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/tj-mantem-pronuncia-de-acusados-de-
matar-homem-em-jacarecica_60090.php

Título  : Acusados de homicídio e ocultação de cadáver vão a júri popular
Link    : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/_60079.php

Título  : Ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante tem prisão revogada pela Justiça
Link    : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/08/ex-tenente-coronel-manoel-cavalcante-
tem-prisao-revogada-pela-justica_60089.php

Título  : Acusados de homicídio e ocultação de cadáver vão a júri, decide Câmara Criminal do TJ
Link    : http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusados-de-homicidio-e-ocultacao-de-cadaver-vao-a-
juri-decide-camara-criminal-do-tj/

Título  : Justiça revoga prisão de ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante
Link    : http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-revoga-prisao-de-ex-tenente-coronel-manoel-
cavalcante/

Título  : Justiça suspende pedido de prisão de ex-tenente-coronel Cavalcante
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1175299/justica-suspende-pedido-de-prisao-de-ex-
tenente-coronel-cavalcante/

Título  : Justiça condena mulher por difamar cabeleireira nas redes sociais
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1175233/%EF%BB%BFjustica-condena-mulher-por-
difamar-cabeleireira-nas-redes-sociais/

Título  : Acusados de homicídio e ocultação de cadáver vão a júri popular
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Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1175206/acusados-de-homicidio-e-ocultacao-de-
cadaver-vao-a-juri-popular/

Título  : Dupla é condenada a mais de 15 anos por assalto a banco em Coruripe
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1175201/dupla-e-condenada-a-mais-de-15-anos-por-
assalto-a-banco-em-coruripe/

Título  : Acusados de homicídio no Clima Bom são condenados a 18 anos de prisão
Link    : http://www.alagoas24horas.com.br/1175269/%EF%BB%BFacusados-de-homicidio-no-
clima-bom-sao-condenados-a-18-anos-de-prisao/

Título  : Acusados de roubo a agência bancária em AL são condenados
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325389/2018/08/22/acusados-de-roubo-a-agencia-
bancaria-em-al-sao-condenados

Título  : Cliente é condenada por difamar cableireira nas redes sociais
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325404/2018/08/22/cliente-e-condenada-por-
difamar-cabeleireira-nas-redes-sociais

Título  : Acusados de homicídio e ocultação de cadáver vão a júri popular
Link    : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/325386/2018/08/22/acusados-de-homicidio-e-
ocultacao-de-cadaver-vao-a-juri-popular

Título  : Dupla é condenada à prisão por roubar mais de R$ 100 mil de agência bancária em 
Coruripe, AL
Link    : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/08/22/dupla-e-condenada-a-prisao-por-
roubar-mais-de-r-100-mil-de-agencia-bancaria-em-coruripe-al.ghtml

Título  : Justiça condena mulher por difamar cabeleireira nas redes sociais
Link    : https://boainformacao.com.br/2018/08/justica-condena-mulher-por-difamar-cabeleireira-
nas-redes-sociais/

Título  : TJAL nega liminar para aprovada fora das vagas no concurso dos bombeiros
Link    : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/08/22/118863/tjal-nega-liminar-para-
aprovada-fora-das-vagas-no-concurso-dos-bombeiros.html

Título  : Começa a 11ª semana do mutirão 'Justiça pela Paz em Casa', em Maceió
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Link    : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/comeca-a-11-semana-do-
mutirao-justica-pela-paz-em-casa-em-maceio/6963995/
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