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Título  : Acusado de estuprar e mata  idosa de 72 anos vai a julgamento
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329096/2018/11/06/acusado-de-estuprar-e-matar-
idosa-de-72-anos-vai-a-julgamento

Título  :  Homem que estuprou e matou idosa é condenado a mais de 34 anos
Link   :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329122/2018/11/06/homem-que-estuprou-e-
matou-idosa-e-condenado-a-mais-de-34-anos

Título  : PM acusado de assassinar irmãos deve ir a júri popular
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/06/%EF%BB%BFpm-acusado-de-
assassinar-irmaos-deve-ir-a-juri-popular/

Título  : Poder Judiciário determina regularização do abastecimento de água em Batalha
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/06/poder-judiciario-determina-
regularizacao-do-abastecimento-de-agua-em-batalha/

Título  : Acusado de estuprar e matar idosa vai a julgamento
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/06/acusado-de-estuprar-e-matar-idosa-
vai-a-julgamento/

Título  : Acusado de estuprar e assassinar idosa é condenado a mais de 34 anos de prisão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/06/acusado-de-estuprar-e-assassinar-
idosa-e-condenado-a-mais-de-34-anos-de-prisao/

Título  : Detran/AL irá sediar grande seminário sobre combate à violência
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/06/detran-al-ira-sediar-grande-seminario-
sobre-combate-a-violencia/

Título  : Acusados de matar PM em Penedo serão julgados nesta quarta-feira
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/11/06/acusados-de-matar-pm-em-penedo-
serao-julgados-nesta-quarta-feira/

Título  : Chapa “OAB Atuante por Todos” realiza rodada de bate papo com jovens advogados
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/chapa-oab-atuante-por-todos-realiza-
rodada-de-bate-papo-com-jovens-advogados/

Título  : Após intervenção do MPE/AL, Poder Judiciário determina regularização do abastecimento 
de água em Batalha
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Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/apos-intervencao-do-mpeal-poder-
judiciario-determina-regularizacao-do-abastecimento-de-agua-em-batalha/

Título  : PM acusado de assassinar irmãos deve ir a júri popular
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1190173/pm-acusado-de-assassinar-irmaos-deve-ir-a-
juri-popular/

Título  : Acusado de estuprar e matar idosa vai a julgamento
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1190166/acusado-de-estuprar-e-matar-idosa-vai-a-
julgamento/

Título  : Acusado de tentar matar amigo com pedaço de madeira será julgado nesta quarta
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1190235/acusado-de-tentar-matar-amigo-com-pedaco-
de-madeira-sera-julgado-nesta-quarta/

Título  : Acusados de matar PM em Penedo serão julgados nesta quarta
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1190305/acusados-de-matar-pm-em-penedo-serao-
julgados-nesta-quarta/

Título  : Acusado de estuprar e assassinar idosa é condenado a mais de 34 anos de prisão
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/acusado-de-estuprar-e-assassinar-
idosa-e-condenado-a-mais-de-34-anos-de-prisao_64138.php

Título  : Acusados de matar sargento da PM em Penedo vão a julgamento na quarta-feira
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/06/acusados-de-matar-sargento-da-pm-em-
penedo-vao-a-julgamento-na-quarta-feira.ghtml

Título  : MP-AL dá 10 dias para prefeituras retirarem das escolas municipais homenagens a 
autoridades vivas
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/06/mp-al-da-10-dias-para-prefeituras-
retirarem-das-escolas-municipais-homenagens-a-autoridades-vivas.ghtml

Título  : Detran/AL irá sediar grande seminário sobre combate à violência
Link   :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/27676-detran-al-ira-sediar-grande-
seminario-sobre-combate-a-violencia

Título  : Ministério Público lança campanha de combate ao abuso infantil 
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Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/ministerio-publico-lanca-campanha-de-combate-ao-
abuso-infantil/
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