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Título  : "Me entreguei porque estava na hora", declara Baixinho Boiadeiro
Link   :   https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/54469/me-entreguei-porque-estava-na-hora-
declara-baixinho-boiadeiro

Título  :  CSA e CRB se unem para incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes
Link   :   https://minutoesportes.cadaminuto.com.br/noticia/4563/2019/02/04/csa-e-crb-se-unem-
para-incentivar-a-adocao-tardia-de-criancas-e-adolescentes

Título  : Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Tapera
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333751/2019/02/04/justica-bloqueia-bens-de-ex-
prefeito-de-tapera

Título  : "Quero meu filho vivo, de volta para casa, para meus braços”, diz mãe de baixinho 
boaideiro
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333742/2019/02/04/quero-meu-filho-vivo-de-
volta-pra-casa-para-meus-bracos-diz-mae-de-baixinho-boiadeiro

Título  : Baixinho Boiadeiro se apresenta em júri e advogada explica razões pelas quais ele se 
entregou
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333735/2019/02/04/baixinho-boiadeiro-se-
apresenta-em-juri-e-advogada-explica-razoes-pelas-quais-ele-se-entregou

Título  : Foragido há mais de um ano, Baixinho Boiadeiro aparece em júri popular ao lado de irmão
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333715/2019/02/04/foragido-ha-mais-de-um-ano-
baixinho-boiadeiro-aparece-em-juri-popular-ao-lado-de-irmao

Título  : Irmãos Boiadeiros vão a júri nesta segunda-feira por morte ocorrida em 2006
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/333704/2019/02/04/irmaos-boiadeiros-vao-a-juri-
nesta-segunda-feira-por-morte-ocorrida-em-2006

Título  : CSA e CRB se unem para incentivar adoção tardia de crianças e adolescentes
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/04/%EF%BB%BFcsa-e-crb-se-unem-
para-incentivar-adocao-tardia-de-criancas-e-adolescentes/

Título  : Ex-prefeito de Tapera tem bens bloqueados pela Justiça
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/02/04/ex-prefeito-de-tapera-tem-bens-
bloqueados-pela-justica/
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Título  : Presidente do Tribunal de Justiça nomeia mais 60 técnicos judiciários
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/04/%EF%BB%BFpresidente-do-tribunal-
de-justica-nomeia-mais-60-tecnicos-judiciarios/

Título  : Júri de irmãos Boiadeiro pode se estender até esta terça no Fórum do Barro Duro
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/02/04/juri-de-irmaos-boiadeiro-pode-se-
estender-ate-esta-terca-no-forum-do-barro-duro/

Título  : Concurso do TJ: presidente Tutmés Airan nomeia mais 60 técnicos judiciários
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/presidente-tutmes-airan-nomeia-
mais-60-tecnicos-judiciarios/

Título  : Ex-prefeito de São José da Tapera tem bens bloqueados pela Justiça
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/ex-prefeito-de-sao-jose-da-tapera-
tem-bens-bloqueados-pela-justica/

Título  : TJ entrega computadores a centro de conciliação na Base Comunitária do Vergel
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/tj-entrega-computadores-para-
centro-de-conciliacao-na-base-comunitaria-do-vergel/

Título  : Otávio Praxedes é eleito presidente da Seção Especializada Cível do TJ/AL
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/02/otavio-praxedes-e-eleito-presidente-
da-secao-especializada-civel-do-tj-de-alagoas/

Título  :  Otávio Praxedes é eleito presidente da Seção Especializada Cível do TJ
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/62317/_otavio_praxedes_e_eleito_presidente_da_secao_es
pecializada_civel_do_tj

A Notícia________________________________________________________________________

Título  : Baixinho boiadeiro reaparece para júri popular e é preso por morte de Tony Pretinho
Link   :  https://www.anoticia.online/2019/02/04/baixinho-boiadeiro-reaparece-para-juri-popular-e-
e-preso-por-morte-de-tony-pretinho/

Título  : Foragido da Justiça, Baixinho Boiadeiro surpreende ao comparecer a júri popular
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/02/foragido-da-justica-baixinho-
boiadeiro-surpreende-ao-comparecer-a-juri-popular_69565.php

Título  : Baixinho Boiadeiro é preso durante julgamento em Maceió
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Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/baixinho-boiadeiro-e-preso-durante-julgamento-em-
maceio/

Título  : CSA e CRB se unem para incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/csa-e-crb-se-unem-para-incentivar-a-adocao-tardia-
de-criancas-e-adolescentes/

Título  : Irmãos Boiadeiros vão a júri popular  - Balança Geral
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/irmaos-boiadeiros-vao-a-juri-popular/

Título  : Irmãos Boiadeiro são julgados por duplo homicídio – Fique Alerta
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/irmaos-boiadeiro-sao-julgados-por-duplo-homicidio/

Título  : Baixinho Boiadeiro é preso durante julgamento – Pajuçara Noite
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/baixinho-boiadeiro-e-preso-durante-julgamento/

Título  : Ex-prefeito de Tapera tem bens bloqueados pela Justiça
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1206969/ex-prefeito-de-tapera-tem-bens-bloqueados-
pela-justica/

Título  : Deic cumpre mandados de prisão contra Baixinho Boiadeiro durante julgamento
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1206883/deic-cumpre-mandados-de-prisao-contra-
baixinho-boiadeiro-durante-julgamento/

Título  : Baixinho Boiadeiro se apresenta para ser julgado por crime ocorrido em 2006
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1206832/baixinho-boiadeiro-se-apresenta-em-juri-
popular-para-ser-julgado-por-crime-ocorrido-em-2006/

Título  : Irmãos Boiadeiro vão a júri popular – AL TV 1ª Edição
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/irmaos-boiadeiro-vao-a-
juri-popular/7353705/

Título  : Baixinho Boiadeiro é preso por morte de Tony Pretinho durante julgamento em Maceió – 
AL TV 2ª Edição
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/baixinho-boiadeiro-e-preso-
por-morte-de-tony-pretinho-durante-julgamento-em-maceio/7354850/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : CSA e CRB se unem para incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes 
Link   :  http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/csa-e-crb-se-unem-para-incentivar-a-adocao-
tardia-de-criancas-e-adolescentes/11/53481
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Título  : CSA e CRB se unem para incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/esportes/2019/02/04/132121/csa-e-crb-se-unem-para-
incentivar-a-adocao-tardia-de-criancas-e-adolescentes.html

Título  : CSA e CRB se unem para incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/69614/Times-de-AL-vao-apoiar-campanha-de-
incentivo-a-ado%C3%A7ao-tardia
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