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Título  : Prefeitura antecipa feriado da Consciência Negra para 16 de novembro
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/prefeitura-antecipa-feriado-da-
consciencia-negra-para-16-de-novembro_64049.php

Título  : Militar acusado da morte de irmãos é pronunciado e vai ao tribunal do júri
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/militar-acusado-da-morte-de-irmaos-e-
pronunciado-e-vai-ao-tribunal-do-juri_64058.php

Título  : OAB/AL diz que derrubada de união estável entre casais LGBT é boato
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/oabal-diz-que-derrubada-de-uniao-
estavel-entre-casais-lgbt-e-boato--_64072.php

Título  : Acusado de estuprar e matar idosa sufocada vai a júri nesta terça-feira (06)
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329036/2018/11/05/acusado-de-estuprar-e-matar-
idosa-sufocada-vai-a-juri-nesta-terca-feira-06

Título  :  Acusado de atirar em homem durante discussão será levado a júri popular
Link   :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329067/2018/11/05/acusado-de-atirar-em-homem-
durante-discussao-sera-levado-a-juri-popular

Título  : Policial Militar acusado de matar irmãos é pronunciado e vai ao tribunal do júri
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329054/2018/11/05/policial-militar-acusado-de-
matar-irmaos-e-pronunciado-e-vai-ao-tribunal-do-juri

Título  : Mês do júri: seis julgamentos pautados para esta segunda-feira (5)
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329043/2018/11/05/mes-do-juri-seis-julgamentos-
pautados-para-esta-segunda-feira-5

OP9____________________________________________________________________________

Título  :  PM acusado de matar irmãos deficientes vai ao Tribunal do Júri
Link   :   https://www.op9.com.br/al/noticias/pm-acusado-de-matar-irmaos-deficientes-vai-ao-
tribunal-do-juri/

Título  : Doações para campanha Natal Solidário 2018 devem ser entregues até dia 23
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/doacoes-para-campanha-natal-
solidario-2018-devem-ser-entregues-ate-2311/
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Título  : Otávio Praxedes participa de evento sobre 30 anos da Constituição Federal
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/otavio-praxedes-participa-de-evento-
sobre-os-30-anos-da-constituicao-federal/

Título  :  Mês do Júri: Seis julgamentos pautados para acontecer nesta segunda-feira
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/mes-do-juri-seis-julgamentos-
pautados-para-esta-segunda-feira/

Título  : Seris realiza quase 2 mil audiências telepresenciais em penitenciárias alagoanas
Link   :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/27657-seris-realiza-quase-2-mil-
audiencias-telepresenciais-em-presidios-alagoanos

Título  : Presidente do TJ/AL participa de evento sobre os 30 anos da Constituição Federal
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/brasil/2018/11/05/presidente-do-tj-al-participa-de-evento-
sobre-os-30-anos-da-constituicao-federal/

Título  : Acusado de balear homem durante discussão em Maceió deve ir a júri popular
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/05/acusado-de-balear-homem-durante-
discussao-em-maceio-deve-ir-a-juri-popular/

Título  : Acusado de matar homem após discussão é condenado a 12 anos de reclusão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/05/%EF%BB%BFacusado-de-matar-
homem-apos-discussao-e-condenado-a-12-anos-de-reclusao/

Título  : PM acusado de matar irmãos será julgado pelo Tribunal do Júri
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/05/pm-acusado-de-matar-irmaos-sera-
julgado-pelo-tribunal-do-juri/

Título  : PM acusado de matar irmãos no Village é pronunciado e vai ao tribunal do júri
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/pm-acusado-de-matar-irmaos-no-village-e-
pronunciado-e-vai-ao-tribunal-do-juri/

Título  : PM acusado de matar irmãos no Village vai a julgamento, decide juiz
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/05/pm-acusado-de-matar-irmaos-no-
village-vai-a-julgamento-decide-juiz.ghtml
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