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Título  : MP pede que justiça determine prazo para cumprimento do regime semiaberto em Alagoas 
– Bom Dia Alagoas
Link     : https://globoplay.globo.com/v/8255477/programa/ 

Título  : Tribunal de Justiça concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/01/_95338.php 

Rádio Sampaio___________________________________________________________________

Título  : TJ concede liberdade a Baixinho Boiadeiro, no processo por tentativa de homicídio contra 
empresário
Link     : https://radiosampaio.com.br/tj-concede-liberdade-a-baixinho-boiadeiro-no-processo-por-
tentativa-de-homicidio-contra-empresario/ 

Título  :  Justiça concede habeas para homem que não tinha condições de pagar fiança de R$ 10 mil
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1268581/justica-concede-habeas-para-homem-que-
nao-tinha-condicoes-de-pagar-fianca-de-r-10-mil/ 

Título  :  Justiça concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1268605/justica-concede-habeas-corpus-a-baixinho-
boiadeiro/ 

Título  :  Justiça concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-concede-habeas-corpus-a-baixinho-boiadeiro/ 

Título  : Ressocialização de Alagoas é referência para projeto-piloto em Pernambuco
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/32074-ressocializacao-de-alagoas-e-
referencia-para-projeto-piloto-em-pernambuco 
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Título  :  Tribunal de Justiça concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/95338/Tribunal-de-Justi%C3%A7a-concede-
habeas-corpus-a-Baixinho-Boiadeiro 

Título  : Baixinho Boiadeiro ganha direito a prisão domiciliar a partir desta quarta (22)
Link     : https://www.alagoasnanet.com.br/v3/apos-conseguir-hc-baixinho-boiadeiro-ganha-
liberdade-nesta-quarta-22/ 

Folha de Alagoas_________________________________________________________________

Título  :  Acusado de tentativa de homicídio, Baixinho Boiadeiro deve cumprir prisão domiciliar
Link     :  http://folhadealagoas.com.br/portal/blog/2020/01/22/acusado-de-tentativa-de-homicidio-
baixinho-boiadeiro-deve-cumprir-prisao-domiciliar/ 

Correio Notícias__________________________________________________________________

Título  :  Justiça concede habeas  corpus a Baixinho  Boiadeiro
Link     :  https://correionoticia.com.br/noticia/policia/justica-concede-habeas-corpus-a-baixinho-
boiadeiro/3/25631 

Título  : 'Baixinho Boiadeiro' consegue habeas corpus na Justiça, mas continua preso
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/01/22/baixinho-boiadeiro-consegue-habeas-
corpus-na-justica-mas-continua-preso.ghtml 

Alagoas Brasil Notícias____________________________________________________________

Título  : Justiça concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     :  https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/01/22/justica-concede-habeas-corpus-a-baixinho-
boiadeiro/ 

Radar Notícias___________________________________________________________________

Título  : Delmiro: Decisão do Tribunal de Justiça sobre investigação de autoridades pode sair em 
fevereiro 
Link     :  http://www.radarnoticias.com.br/noticias/delmiro-decisao-do-tribunal-de-justica-sobre-
investigacao-de-autoridades-pode-sair-em-fevereiro 

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  :  TJ deve decidir em fevereiro sobre acusações do MP contra Padre Eraldo
Link     :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/tj-deve-decidir-em-fevereiro-sobre-acusacoes-
do-mp-contra-padre-eraldo 
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Título  :  TJAL apresenta a parceiros Fórum de Mediação e Conciliação
Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/01/tjal-apresenta-parceiros-forum-de-
mediacao-e-conciliacao-queremos-fazer-o-melhor-evento-do-pais-do-ponto-de-vista-tematico-e-
organizacional-afirmou-o-presidente-tutmes-airan-tut/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tjal-apresenta-parceiros-forum-de-mediacao-e-
conciliacao-queremos-fazer-o-melhor-evento-do-pais-do-ponto-de-vista-tematico-e-organizacional-
afirmou-o-presidente-tutmes-airan-tut 

Título  : Câmara Criminal concede habeas corpus a Baixinho Boiadeiro
Link     : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/01/53155-camara-criminal-concede-habeas-
corpus-a-baixinho-boiadeiro 
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