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________________________________________________________________
Título: JUSTIÇA DE ALAGOAS ACEITA DENÚNCIA E BIOMÉDICO VIRA RÉU POR ESTUPRO EM 
MACEIÓ
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/336759/justica-de-alagoas-aceita-  
denuncia-e-biomedico-vira-reu-por-estupro-em-maceio

Título: PMS ACUSADOS DE MATAR JONAS SEIXAS TÊM LIBERDADE NEGADA
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/336758/pms-acusados-de-matar-jonas-  
seixas-tem-liberdade-negada

________________________________________________________________
Título: Acusado de espancar a companheira, que faleceu dias depois, vai a júri nesta quinta
(21)
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/20/10/2021/acusado-de-  
espancar-a-companheira-que-faleceu-dias-depois-vai-a-juri-nesta-quinta-21/170999

________________________________________________________________
Título: Acusado de espancar e matar companheira vai a júri nesta quinta (21) em Maceió
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/acusado-de-espancar-e-matar-  
companheira-vai-a-juri-nesta-quinta--21--em-maceio/11/79094



________________________________________________________________
Título: Presidente do TJAL recebe convite para Congresso Nacional do Registro Civil
Link  :   https://tribunadosertao.com.br/2021/10/presidente-tjal-recebe-convite-para-  
congresso-nacional-registro-civil/

________________________________________________________________
Título:  Justiça condena réu ao pagamento de 10 salários-mínimos por injúria racial contra 
frentistas de posto de gasolina em Maceió
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/10/21/justica-condena-reu-ao-  
pagamento-de-10-salarios-minimos-por-injuria-racial-contra-frentistas-de-posto-de-
gasolina-em-maceio.ghtml

________________________________________________________________
Título: Data-base: Oficiais de Justiça de Alagoas irão paralisar atividades
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/10/21/data-base-oficiais-de-justica-  
de-alagoas-irao-paralisar-atividades/

________________________________________________________________
Título: Acusado de matar ex-companheira é condenado a mais de 33 anos de prisão
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/maceio/homem-acusado-de-matar-ex-  
companheira-e-condenado-a-mais-de-33-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: JUSTIÇA DE ALAGOAS CONDENA HOMEM QUE PROFERIU OFENSAS RACISTAS 
CONTRA FUNCIONÁRIOS DE POSTO
Link  :   https://amp.jaenoticia.com.br/noticias/2021/10/21/90340-justica-de-alagoas-  
condena-homem-que-proferiu-ofensas-racistas-contra-funcionarios-de-posto

Título: ACUSADO DE MATAR EX-COMPANHEIRA É CONDENADO A 33 ANOS E SEIS MESES DE
RECLUSÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/10/21/90339-acusado-de-matar-ex-  
companheira-e-condenado-a-33-anos-e-seis-meses-de-reclusao
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________________________________________________________________
Título: Data-base: Oficiais de Justiça de Alagoas irão paralisar atividades
Link  :     https://painelnoticias.com.br/geral/196935/data-base-oficiais-de-justica-de-alagoas-  
irao-paralisar-atividades

________________________________________________________________
Título: Justiça condena homem por injúria racial contra funcionários de posto na 
Mangabeiras
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/10/21/justica-condena-homem-por-  
injuria-racial-contra-funcionarios-de-posto-na-mangabeiras

________________________________________________________________
Título: Réu é condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio de ex-mulher
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1392315/reu-e-condenado-a-mais-de-30-anos-  
de-prisao-por-homicidio-de-ex-mulher/

Título: Homem é condenado a pagar 10 salários mínimos à vítima de injúria racial em posto
Link  :     https://www.alagoas24horas.com.br/1392291/homem-e-condenado-a-pagar-10-  
salarios-minimos-a-vitima-de-injuria-racial-em-posto/

________________________________________________________________
Título: Em Maceió, cliente abastece 5 reais, chama frentista de 'preta piniqueira' e é 
condenado por injúria racial
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/em-maceio-cliente-abastece-5-reais-chama-  
frentista-de-preta-piniqueira-e-e-condenado-por-injuria-racial/

Título: Acusado de matar ex-companheira e de tentar matar enteada é condenado a 33 
anos de prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-matar-ex-companheira-e-de-  
tentar-matar-enteada-e-condenado-a-33-anos-de-prisao/
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