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Título: Acusado de tentativa de homicídio contra companheira no bairro da Ponta Verde é 
condenado
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/24/acusado-de-tentativa-de-  
homicidio-contra-companheira-no-bairro-da-ponta-verde-e-condenado

 

________________________________________________________________
Título: Termina nesta quinta (25) prazo para auxiliares da Justiça fazerem cadastro em nova
plataforma da CGJAL
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/termina-nesta-quinta-25-prazo-para-  
auxiliares-da-justica-fazer-cadastro-em-nova-plataforma-da-cgjal/

Título: Judiciário deve viabilizar atendimento prioritário a pessoas em situação de rua
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/judiciario-deve-viabilizar-atendimento-  
prioritario-a-pessoas-em-situacao-de-rua/

Título: Câmara Criminal do TJ/AL decide que homem acusado de mandar matar a sogra 
deve ser submetido a novo júri
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/camara-criminal-do-tjal-decide-que-  
homem-acusado-de-mandar-matar-a-sogra-deve-ser-submetido-a-novo-juri/

Título: PM que será julgado por matar irmãos briga na Justiça para receber indenização de 
R$ 100 mil do Estado de Alagoas
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/pm-que-sera-julgado-por-matar-irmaos-  
briga-na-justica-para-receber-indenizacao-de-r-100-mil-do-estado-de-alagoas/
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________________________________________________________________
Título: Extra deve indenizar em R$ 5 mil clientes acusados falsamente de furto
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/24/extra-deve-indenizar-em-r-5-  
mil-clientes-acusados-falsamente-de-furto

Título: Acusado de tentativa de homicídio contra companheira é condenado a 12 anos
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/24/acusado-de-tentativa-de-  
homicidio-contra-companheira-e-condenado-a-12-anos/

_______________________________________________________________
Título: Homem é condenado a mais de 12 anos de prisão por tentar matar mulher por 
ciúmes
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1399978/homem-e-condenado-a-mais-de-12-  
anos-de-prisao-por-tentar-matar-mulher-por-ciumes/

Título: Supermercado deve indenizar em R$ 5 mil clientes acusados falsamente de furto
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1399976/supermercado-deve-indenizar-em-r-5-  
mil-clientes-acusados-falsamente-de-furto/

Título: PM acusado das mortes de irmãos irá receber mais R$ 100 mil de indenização
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1399993/pm-acusado-de-morte-de-irmaos-ira-  
receber-mais-r100-mil-de-indenizacao/

Título: Judiciário deve viabilizar atendimento prioritário a pessoas em situação de rua
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1400089/judiciario-deve-viabilizar-  
atendimento-prioritario-a-pessoas-em-situacao-de-rua/

________________________________________________________________
Título: Acusado de matar vigilante em Ipioca é condenado a 19 anos de prisão
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/acusado-de-matar-vigilante-em-ipioca-  
e-condenado-a-19-anos-de-prisao/11/80261
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Título: MP vai pedir condenação por homicídio triplamente qualificado a PM acusado de 
matar irmãos no Village
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-vai-pedir-condenacao-por-homicidio-  
triplamente-qualificado-a-pm-acusado-de-matar-irmaos-no-village/

Título: Supermercado deve indenizar em R$ 5 mil clientes acusados falsamente de furto
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/supermercado-deve-indenizar-em-r-5-mil-  
clientes-acusados-falsamente-de-furto/

________________________________________________________________
Título: Acusado de matar vigilante em Ipioca é condenado a 19 anos de prisão
Link  :   https://www.alagoasagora.com.br/noticia/25071/acusado-de-matar-vigilante-em-  
ipioca-e-condenado-a-19-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA É CONDENADO A 
12 ANOS
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/24/91484-acusado-de-tentativa-de-  
homicidio-contra-companheira-e-condenado-a-12-anos

________________________________________________________________
Título: Judiciário deve viabilizar atendimento prioritário a pessoas em situação de rua
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/judiciario-deve-viabilizar-  
atendimento-prioritario-pessoas-em-situacao-de-rua/
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