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Título : Acusado de matar Bárbara Regina é julgado nesta terça, em Maceió
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/05/28/acusado-de-matar-barbara-regina-e-
julgado-nesta-terca-em-maceio.ghtml 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina é condenado a 26 anos e seis meses de prisão
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/47147-acusado-de-matar-estudante-e-
condenado-a-26-anos-e-seis-meses-de-prisao 

Título : Operação integrada prende integrantes de organizção criminosa em Maceió
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/47114-operacao-integrada-prende-
integrantes-de-organizacoes-criminosas-em-maceio 

Título : Esposa e enteado acusados de matar fiscal da SMTT vão a júri
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339811/2019/05/28/esposa-e-enteado-acusados-de-
matar-fiscal-da-smtt-vao-a-juri 

Título : Caso Bárbara Regina : queremos a verdade sobre o que aconteceu, diz família
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339783/2019/05/28/caso-barbara-regina-queremos-
a-verdade-sobre-o-que-aconteceu-diz-familia 

Título : Júri de Otávio Cardoso : nunca cometi crime nenhum contra essa moça Bárbara 
Regina
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339805/2019/05/28/juri-de-otavio-cardoso-nunca-
cometi-crime-nenhum-contra-essa-moca-diz-acusado-de-matar-barbara-regina 

Título : Otávio Cardoso é condenado a mais de 26 anos de prisão pelo assassinato de Bárbara 
Regina
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339810/2019/05/28/otavio-cardoso-e-condenado-a-
mais-de-26-anos-de-prisao-pelo-assassinato-de-barbara-regina 

Título : Ex-prefeitos de Rio Largo são condenados por fraudar licitação
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339804/2019/05/28/ex-prefeitos-de-rio-largo-sao-
condenados-por-fraudar-licitacao 

Título : Esposa e enteado acusados de matar fiscal da SMTT vão a júri
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Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339811/2019/05/28/esposa-e-enteado-acusados-de-
matar-fiscal-da-smtt-vao-a-juri 

Título : Audiências por videoconferência geram economia de R$  1 milhão para Al
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339799/2019/05/28/audiencias-por-
videoconferencia-geram-economia-de-r-1-milhao-para-al 

Título : Acusado de matar estudante Bárbara Regina é condenado a 26 anos de reclusão
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/05/28/%EF%BB%BFacusado-de-matar-
estudante-barbara-regina-e-condenado-a-26-anos-de-reclusao/ 

Título :  Ex-prefeitos de Rio Largo são condenados por improbidade administrativa
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/05/28/%EF%BB%BFex-prefeitos-de-rio-
largo-sao-condenados-por-improbidade-administrativa/ 

Título :  Ex-prefeitos de Rio Largo são condenados por improbidade administrativa
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/ex-prefeitos-de-rio-largo-sao-
condenados-por-improbidade-administrativa/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina declara a jurados que nada tem a ver com o crime
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/_77768.php 

Título : Caso Bárbara: 'Todo resultado é possível neste caso', diz defesa em júri
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/caso-barbara-absolvicao-de-otavio-
sera-impossivel-diz-defesa-em-juri_77754.php 

Título : Acusado da morte de Bárbara Regina é condenado a 26 anos de prisão - AL TV 2ª 
Edição 
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/acusado-da-morte-de-
barbara-regina-e-condenado-a-26-anos-de-prisao/7650333/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina vai a júri popular  - Balanço Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/acusado-de-matar-barbara-regina-vai-a-juri-popular-1/ 

Título : Caso Bárbara Regina: Otávio Cardoso é condenado a mais de 26 anos de prisão – 
Cidade Alerta
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Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/caso-barbara-regina-otavio-cardoso-e-condenado-a-
mais-de-26-anos-de-prisao/ 

Título : Operação Cronos: delegado fala sobre a prisão de 12 pessoas em Alagoas  – Cidade 
Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/operacao-cronos-delegado-fala-sobre-a-prisao-de-12-
pessoas-em-alagoas/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina é condenado a 26 anos de prisão – Pajuçara Noite
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/acusado-de-matar-barbara-regina-e-condenado-a-26-
anos-de-prisao/ 

Título : Após 6 anos, mãe e filho vão a júri popular pelo assassinato de fiscal da SMTT
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229130/apos-6-anos-mae-e-filho-vao-a-juri-popular-
pelo-assassinato-de-fiscal-da-smtt/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina volta a negar culpa
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229072/acusado-de-matar-barbara-regina-volta-a-
negar-culpa/  

Título : MP afirma ter provas para condenar acusado de matar Bárbara Regina
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229017/mp-afirma-ter-provas-para-condenar-acusado-
de-matar-barbara-regina/  

Título : Caso Bárbara Regina: réu é condenado a mais de 26 anos de prisão
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229114/caso-barbara-regina-reu-e-condenado-a-mais-
de-26-anos-de-prisao/ 

Título : Toninho Lins é condenado por fraude na contratação de bandas
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229085/toninho-lins-e-condenado-por-fraude-na-
contratacao-de-bandas/ 
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