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Título  : Justiça leva a júri acusada de assassinar companheira durante discussão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/10/29/%EF%BB%BFjustica-leva-a-juri-
acusada-de-assassinar-companheira-durante-discussao/

Título  : Homem acusado de abusar de enteada de 3 anos tem pedido de prisão acatado
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/10/29/homem-acusado-de-abusar-de-enteada-
de-3-anos-tem-pedido-de-prisao-acatado/

Título  : Conheça alguns dos 140 casos que vão a julgamento no Mês do Júri em Alagoas
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/10/29/conheca-alguns-dos-140-casos-que-
vao-a-julgamento-no-mes-do-juri-em-alagoas/

Título  : Acusada de matar companheira com faca de serra em Maceió vai a júri popular
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/10/29/acusada-de-matar-companheira-com-a-
faca-de-serra-em-maceio-vai-a-juri-popular.ghtml

Título  : Homem que arrancou seio de mulher após suposta traição vai a júri
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328700/2018/10/29/homem-que-arrancou-seio-de-
mulher-apos-suposta-traicao-vai-a-juri

Título  : Acusados de linchar e  tocar fogo em assaltante vão a júri popular
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328723/2018/10/29/acusados-de-linchar-e-tocar-
fogo-em-assaltante-vao-a-juri-popular

Título  : Justiça leva a júri acusada de assassinar companheira durante discussão
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/328682/2018/10/29/justica-leva-a-juri-acusada-de-
assassinar-companheira-durante-discussao

Título  : Ministério Público pede prisão de padrasto que violentou criança de apenas 3 anos
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/29/10/2018/ministerio-publico-pede-
prisao-de-padrasto-que-violentou-crianca-de-apenas-3-anos/134817

Título  : Projeto cria cargos de assessor de segurança do Poder Judiciário do Estado de Alagoas
Link   :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/post/roberto-lopes/29/10/2018/projeto-cria-
cargos-de-assessor-de-seguranca-do-poder-judiciario-do-estado-de-alagoas/134822
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Título  :  Toffoli diz que júris vão priorizar casos de réus presos e de violência contra mulheres e 
menores
Link   :  https://oglobo.globo.com/brasil/toffoli-diz-que-juris-vao-priorizar-casos-de-reus-presos-de-
violencia-contra-mulheres-menores-23196399

Título  : Inscrições para workshop sobre Judiciário e meio ambiente terminam amanhã
Link   : http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87910-inscricoes-para-workshop-sobre-judiciario-e-
meio-ambiente-terminam-amanha

Título  : Tribunais se preparam para 13ª Semana Nacional da Conciliação
Link   :  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87912-tribunais-se-preparam-para-13-semana-nacional-
da-conciliacao

Título  : MPE pede prisão de padrasto que violentou sexualmente menina de apenas 3 anos
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1188782/mpe-pede-prisao-de-padrasto-que-violentou-
sexualmente-menina-de-apenas-3-anos/

Título  : Acusados de linchar e tocar fogo em assaltante vão a júri popular nesta quarta (31)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1188846/%EF%BB%BFacusados-de-linchar-e-tocar-
fogo-em-assaltante-vao-a-juri-popular-nesta-quarta-31/

Título  : Seprev realiza mutirão da cidadania na praça do Mirante do Jacintinho
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1188777/seprev-realiza-mutirao-da-cidadania-na-praca-
do-mirante-do-jacintinho/

Título  : Acusado de ordenar assassinato de empresário em Passo do Camaragibe ganha liberdade
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-ordenar-assassinato-de-empresario-em-
passo-do-camaragibe-ganha-liberdade/

Título  : Justiça leva a júri acusada de assassinar companheira durante discussão
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-leva-a-juri-acusada-de-assassinar-
companheira-durante-discussao/

Título  : MP pede prisão de padrasto suspeito de violentar sexualmente criança de 3 anos
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-pede-prisao-de-padrasto-suspeito-de-violentar-
sexualmente-crianca-de-3-anos/

Título  : Acusado de linchar e tocar fogo em assaltante no Tabuleiro vai a júri popular
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Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-linchar-e-tocar-fogo-em-assaltante-no-
tabuleiro-vai-a-juri-popular/

Título  : Seprev realiza mutirão da cidadania na praça do Mirante do Jacintinho
Link   :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/27579-seprev-realiza-mutirao-da-
cidadania-na-praca-do-mirante-do-jacintinho
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Título  :  Justiça leva a júri acusada de matar companheira durante discussão
Link   :   https://alagoasalerta.com.br/capa/a2/noticias/justica/justica-leva-a-juri-acusada-de-matar-
companheira-durante-discussao

Título  : Acusado de linchar e tocar fogo em assaltante vai a júri popular nesta quarta
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/10/acusados-de-linchar-e-tocar-fogo-em-
assaltante-vao-a-juri-popular-nesta-quarta_63725.php

Título  : Em audiência, esposa de advogado morto por sócio diz que vive amedrontada
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/10/caso-fernando-esposa-de-advogado-
morto-por-socio-diz-que-vive-amedrontada_63701.php

Título  : Ricardo Mota Entrevista - Entrevistamos a Juíza de Direito, Fátima Pirauá 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/ricardo-mota-entrevista-bloco-1-58/

Título  : Ministério Público pede prisão de padrasto suspeito de abuso 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/ministerio-publico-pede-prisao-de-padrasto-suspeito-
de-abuso/

Título  : Acusado de linchar e tocar fogo em assaltante vai a júri popular nesta quarta
Link   :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/63725/Acusados-de-linchar-e-tocar-fogo-em-
assaltante-vao-a-juri-popular

Título  : Poder Judiciário alagoano lança nona edição do Natal Solidário
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/10/judiciario-alagoano-lanca-nona-
edicao-do-natal-solidario/
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