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Título :  Acusados de matar integrante do MST em Craíbas vão a júri nesta quarta
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1254891/acusados-de-matar-integrante-do-mst-em-
craibas-vao-a-juri-nesta-quarta/ 

Título : Justiça nega liberdade provisória a acusado de matar ex a facadas
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1254975/justica-nega-liberdade-provisoria-a-acusado-
de-matar-ex-a-facadas/ 

Título : Homem é condenado a mais de 53 anos por estuprar enteadas em Maceió
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1255060/homem-e-condenado-a-mais-de-53-anos-por-
estuprar-enteadas-em-maceio/ 

Título : MST realiza vigília para acompanhar julgamento de assassinato de Sem Terra
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/mst-realiza-vigilia-para-acompanhar-
julgamento-de-assassinato-de-sem-terra_89273.php 

Título : TJ/AL mantém prisão de acusado de matar ex-companheira com facadas
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/_89361.php 

Título :  Homem é condenado a mais de 53 anos de prisão por estuprar enteadas
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/homem-e-condenado-a-mais-de-53-
anos-de-prisao-por-estuprar-enteadas_89397.php 

Título : Acusado de matar líder do MST é condenado a 18 anos de prisão em regime fechado
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/10/acusado-de-matar-lider-do-mst-e-
condenado-a-18-anos-de-prisao-em-regime-fechado_89391.php 

Título : Acusados de matar integrante do MST em Craíbas vão a júri nesta quarta (30)
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Título :  15ª Vara Criminal sentencia 128 processos de tráfico de entorpecentes em seis dias de 
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Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/15a-vara-criminal-sentencia-128-
processos-de-trafico-de-entorpecentes-em-seis-dias-de-mutirao-foram-realizadas-150-audiencias-
de-instrucao-e-julgamento-ouvidas-248-pessoas-resultando-na-aplicacao-de/ 
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Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/selecao-de-estagio-em-informatica-
encerra-inscricoes-nesta-quinta-feira-31-estudante-aprovado-e-convocado-recebera-uma-bolsa-no-
valor-de-um-salario-minimo-mensal-acrescido-de-auxilio-transporte/ 

Título : MST faz vigília para acompanhar julgamento de assassinato de líder sem-terra em Maceió
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mst-faz-vigilia-para-acompanhar-julgamento-de-
assassinato-de-lider-sem-terra-em-maceio/ 

Título : TJ-AL mantém prisão de acusado de matar ex-companheira com 31 facadas
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-al-mantem-prisao-de-acusado-de-matar-ex-
companheira-com-31-facadas/ 

Título : Família de Joana Mendes diz se sentir ameaçada com possibilidade de réu ser solto
Link  : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/familia-de-joana-mendes-diz-se-sentir-ameacada-com-
possibilidade-de-reu-ser-solto/ 

Título : Com vigília do MST, julgamento de acusados de morte de liderança em Craíbas começa em
Maceió
Link  :  https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2019/10/30/152946/com-vigilia-do-mst-
julgamento-de-acusados-de-morte-de-lideranca-em-craibas-comeca-em-maceio.html 

Título : Judiciário pauta 600 audiências para Semana Nacional da Conciliação
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/30/153001/judiciario-pauta-600-
audiencias-para-semana-nacional-da-conciliacao.html 

Título : Justiça condenada 47 réus por de tráfico de entorpecentes em seis dias de mutirão
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/10/30/152968/justica-condenada-47-reus-
por-de-trafico-de-entorpecentes-em-seis-dias-de-mutirao.html 
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Título : TJAL mantém prisão de homem que matou mulher com 31 facadas no rosto
Link  :  https://www.op9.com.br/al/noticias/tjal-mantem-prisao-de-homem-que-matou-mulher-com-
31-facadas-no-rosto/ 

Título : Vigília de sem-terra marca júri de acusados de morte de líder do MST
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Título : Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-companheira  com 33 facadas
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348429/2019/10/30/justica-mantem-prisao-de-
acusado-de-matar-ex-companheira-com-33-facadas 

Título : Justiça começa a ouvir testemunhas e acusados de assassinar lider do MST em Alagoas
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348400/2019/10/30/justica-comeca-a-ouvir-
testemunhas-e-acusados-de-assassinar-lider-do-mst-em-alagoas 

Título :  Júri condena um dos acusados de matar líder do MST  a 18 anos de prisão: demais 
envolvidos foram inocentados
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348434/2019/10/30/juri-condena-um-dos-
acusados-de-matar-lider-do-mst-a-18-anos-de-prisao-demais-envolvidos-foram-inocentados 

Título :  Padastro suspeito de estuprar enteadas é condenado a mais de 53 anos de prisão
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348417/2019/10/30/padrasto-suspeito-de-estuprar-
enteadas-e-condenado-a-mais-de-53-anos-de-prisao 

Título :  TJ/AL mantém prisão preventiva de acusado de matar ex-companheira a facadas
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/10/30/tj-al-mantem-prisao-preventiva-de-
acusado-de-matar-ex-companheira-a-facadas/ 

Título : Acusado de matar Joana Mendes vai continuar preso até julgamento
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/51263-acusado-de-matar-joana-mendes-
vai-continuar-preso-ate-julgamento 

Título :  Acusado de matar líder do MST é condenado a 18 anos de prisão
Link  :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/51278-acusado-de-matar-lider-do-mst-e-
condenado-a-18-anos-de-prisao 

Título : Julgamento de acusado de tentar matar homem após ter cachorro executado em Penedo 
acontece nesta quarta, 30
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/30/10/2019/julgamento-de-acusado-de-
tentar-matar-homem-apos-ter-cachorro-executado-em-penedo-acontece-nesta-quarta-30/146835 
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