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Título : Justiça mantém pena de pastor condenado por estupro de criança
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83199.php 

Título : Pastor condenado ppor estupro tem pena mantida pela câmara criminal
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49192-pastor-condenado-por-estupro-
tem-pena-mantida-pela-camara-criminal 

Título :  Justiça mantém pena de pastor condenado por estupro
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343875/2019/08/13/justica-mantem-pena-de-
pastor-condenado-por-estupro 

Título : MP e Defensoria tentam reverter decisão do STJ que desbloqieou 3,7 bilhões da Baskem
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/343906/2019/08/13/mp-e-defensoria-tentam-
reverter-decisao-do-stj-que-desbloqueou-r-3-7-bi-da-braskem 

Título : Pastor condenado por estupro tem pena mantida pela Câmara Criminal do TJAL
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1241347/pastor-condenado-por-estupro-tem-pena-
mantida-pela-camara-criminal-do-tjal/ 

Título : Sem recursos: empresa suspende avaliações de imóveis em áreas de risco
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1241482/sem-recursos-empresa-suspende-avaliacoes-
de-imoveis-em-areas-de-risco/ 

Título :  STJ absolve mulheres condenadas a mais de um ano de prisão por furtar par de tênis 
usados
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1241524/stj-absolve-mulheres-condenadas-a-mais-de-
um-ano-de-prisao-por-furtar-par-de-tenis-usados/ 

Título :  Pastor condenado por estupro tem pena mantida pela Câmara Criminal do TJAL
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/13/146634/pastor-condenado-por-
estupro-tem-pena-mantida-pela-camara-criminal-do-tjal.html 
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Título :  Avaliações dos imóveis do Pinheiro, Mutange e Bebedouro são suspensas
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/13/146659/avaliacoes-dos-imoveis-do-
pinheiro-mutange-e-bebedouro-sao-suspensas.html 

Título : Avaliação de imóveis do Pinheiro, Mutange e Bebedouro estão suspensas
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49212-avaliacao-de-imoveis-do-
pinheiro-mutange-e-bebedouro-estao-suspensas 

Título : Pastor condenado por estupro tem pena mantida pela cãmara criminal
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49192-pastor-condenado-por-estupro-
tem-pena-mantida-pela-camara-criminal 

Título : Moradores do Mutange cobram ações após cratera
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/08/14/moradores-do-mutange-cobram-acoes-
apos-cratera/ 

Título : Juízas do TJAL levam campanha Agosto Lilás para Estádio Rei Pelé
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/juizas-do-tjal-levam-campanha-
agosto-lilas-para-estadio-rei-pele-objetivo-foi-conscientizar-publico-predominantemente-
masculino-sobre-importancia-do-combate-violencia-contra-mulher/ 

Título : Desbloqueio de recursos da Braskem causa revolta em moradores atingidos por rachaduras 
– AL/TV 2ª Edição
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/desbloqueio-de-recursos-da-
braskem-causa-revolta-em-moradores-atingidos-por-rachaduras/7840751/ 

Título : Empresa suspende avaliações de imóveis atingidos por rachaduras em Maceió após STJ 
desbloquear recursos da Braskem
Link   : http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/08/13/empresa-suspende-avaliacoes-
de-imoveis-atingidos-por-rachaduras-em-maceio-apos-stj-desbloquear-recursos-da-braskem 

OP9____________________________________________________________________________

Título : Padrasto que estuprava enteada há sete anos tem prisão decretada
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/padrasto-que-estuprava-enteada-ha-7-anos-tem-prisao-
decretada/ 
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Título : MPE e Defensoria divulgam nota sobre suspensão das avaliações dos imóveis de Pinheiro, 
Mutange e Bebedouro
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mpe-e-defensoria-divulgam-nota-sobre-suspensao-das-
avaliacoes-dos-imoveis-de-pinheiro-mutange-e-bebedouro/ 
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