
27/04/2018

Título  : Acusado de matar homem em fliperama no Clima Bom vai a júri na segunda (30)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1148841/acusado-de-matar-homem-em-fliperama-
clima-bom-vai-juri-na-segunda-30/

Título  : Justiça libera R$ 18 milhões para pagamento de credores trabalhistas da Laginha
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1149103/justica-libera-r-18-milhoes-para-pagamento-
de-credores-trabalhistas-da-laginha/

Título  :  Fiscais de renda se apresentam à Polícia Civil
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323435

Título  :  Fatos & Notícias
Casório
O projeto Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), realiza mais um casamento 
coletivo neste sábado, 28, na igreja Assembleia de Deus localizada na Avenida Moreira e Silva, no 
bairro do Farol. A partir das 18h, o juiz John Silas da Silva presidirá a cerimônia de 200 casais.

Rio Largo
» A 3ª Vara da Comarca de Rio Largo leva a júri popular hoje Gleiciere Cardozo da Silva, acusada 
de homicídio qualificado contra o marido, ocorrido em 2011.
» A ré teria praticado o crime por vingança, uma vez que teria encontrado a vítima, com quem 
convivia maritalmente, em situação de intimidade com a babá. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=323413

Título  :  Acusada de matar marido vai a júri
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323415

Título  : TJ decide manter na prisão advogada acusada de crime
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323422

Título  : Acusado de matar homem em fliperama vai a júri na segunda
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45329/acusado-de-matar-homem-em-
fliperama-vai-a-juri-na-segunda
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Título  : Projeto de lei extingue onze Promotorias de Justiça no Estado de Alagoas
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/post/roberto-lopes/27/04/2018/projeto-de-lei-extingue-
onze-promotorias-de-justica-no-estado-de-alagoas/129915

F5 Alagoas______________________________________________________________________

Título  : Acusada de matar o marido vai a júri nesta sexta, em Rio Largo 
Link     : http://f5alagoas.com.br/noticia/justica/acusada-de-matar-o-marido-vai-a-juri-nesta-sexta-
em-rio-largo/11/26295

Título  : Justiça libera R$ 18 milhões para pagamento de credores trabalhistas da Laginha
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/04/27/justica-libera-r-18-milhoes-para-
pagamento-de-credores-trabalhistas-da-laginha/
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