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Título : Fatos e Notícias – Desembargador Washington Luiz, negou liberdade
Link  :  https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=90#book/5 

Título :  TJ inicia treinamento para migração do sistema de execução penal
Link  
:http://www.tribunauniao.com.br/noticias/71308/tj_inicia_treinamento_para_migracao_do_sistema_
de_execucao_penal 

Título : Palmeira: acusado de matar por ciúmes é condenado a mais de 15 anos
Link 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/71302/palmeira_acusado_de_matar_por_ciumes_e_conde
nado_a_mais_de_15_anos 

Título : Encontro discutirá o fortalecimento da rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência
Link  :  https://www.alagoas24horas.com.br/1258631/encontro-discutira-o-fortalecimento-da-rede-
de-acolhimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia-em-alagoas/ 

Título : Médico é condenado a quase 10 anos após abusar de três pacientes
Link  :  https://www.alagoas24horas.com.br/1258606/medico-e-condenado-a-quase-10-anos-apos-
abusar-de-tres-pacientes/ 

Título : Tribunal de Justiça recebe selo Aprendiz do Bem do Soprobem
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/tribunal-de-justica-recebe-selo-
aprendiz-do-bem-do-soprobem-premiacao-foi-entregue-nesta-quinta-21-durante-as-comemoracoes-
dos-40-anos-da-organizacao-sem-fins-lucrativos-evento-foi-realizado-nes-2/ 

Título : Mutirão da Justiça Itinerante beneficia população de Paripueira
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/mutirao-da-justica-itinerante-
beneficia-populacao-de-paripueira-acao-conta-com-emissao-de-cpf-resolucao-de-processos-e-
casamento-coletivo-juiz-andre-parizio-destacou-importancia-de-aproximar-o-jud/ 

Título : Passo de Camaragibe: Ministério Público requer e Judiciário condena médico a mais de 9 
anos de prisão
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Link  : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/11/passo-de-camaragibe-ministerio-
publico-requer-e-judiciario-condena-medico-mais-de-9-anos-de-prisao-autor-janaina-ribeiro-
noticias-mpal-21-de-novembro-de-2019-apos-duas-acoes/ 

Título :  Justiça condena médico acusado de violação sexual contra pacientes em Alagoas
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/349587/2019/11/21/justica-condena-medico-
acusado-de-violacao-sexual-contra-pacientes-em-alagoas 

Título : Encontro discutirá o fortalecimento da rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência
em Alagoas
Link  : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/349590/2019/11/21/encontro-discutira-o-
fortalecimento-da-rede-de-acolhimento-a-mulheres-vitimas-de-violencia-em-alagoas 

Título :  Defesa de homem condenado por usar ácido contra ex questiona sentença
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/defesa-de-homem-condenado-por-usar-acido-contra-
ex-questiona-sentenca/ 

Via Alagoas______________________________________________________________________

Título :  Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas mantém prisão preventiva de padrasto 
de Danilo Almeida
Link  :  https://www.viaalagoas.com.br/justica/21/11/2019/desembargador-do-tribunal-de-justica-
de-alagoas-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-danilo-almeida/ 

Título :  Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas mantém prisão preventiva de padrasto 
de Danilo Almeida
Link  :  http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/11/21/desembargador-do-
tribunal-de-justica-de-alagoas-mantem-prisao-preventiva-de-padrasto-de-danilo-almeida 

Título : Justiça condena médico preso por abuso sexual de pacientes em AL
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/11/21/justica-condena-medico-preso-por-
abuso-sexual-de-pacientes-em-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 
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Título :  Juíza do TJ/AL orienta consumidores sobre promoções da Black Friday
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/11/21/154757/juiza-do-tj-al-orienta-
consumidores-sobre-promocoes-da-black-friday.html 

Título : Médico que abusava de pacientes é condenado a quase 10 anos de prisão
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/11/51815-medico-que-abusava-de-
pacientes-e-condenado-a-quase-10-anos-de-prisao 

Título : Justiça condena médico a mais de nove anos de prisão por violação sexual contra pacientes
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/11/21/justica-condena-medico-a-mais-de-
nove-anos-de-prisao-por-violacao-sexual-contra-pacientes/ 

Título : Desembargador nega liminar e mantém preso padrasto do menino Danilo
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/11/21/desembargador-nega-liminar-e-
mantem-preso-padrasto-do-menino-danilo/ 

Título : Homem que jogou ácido em ex-companheira foi condenado a mais de 6 anos – Fique Alerta
Link  :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-foi-
condenado-a-mais-de-6-anos/ 

Título : Homem que jogou ácido em ex-companheira foi condenado a mais de 6 anos – Cidade 
Alerta
Link  : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/homem-que-jogou-acido-em-ex-companheira-foi-
condenado-a-mais-de-6-anos-1/ 

Título :  Justiça condena médico preso por abuso sexual de paciente em Alagoas
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2019/11/21/justica-condena-medico-preso-por-abuso-
sexual-de-pacientes-em-al/ 
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