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Título  : Acusados de matar universitária em Marechal Deodoro são condenados
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/_64939.php

Título  : Rui Palmeira é homenageado pelo TJ com a Comenda Moura Castro
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/_64999.php

Marechal Notícias________________________________________________________________

Título  : Acusados de matar universitária em Marechal Deodoro são condenados
Link   :  https://www.marechalnoticias.com.br/noticias/urgente/acusados-de-matar-universitaria-em-
marechal-deodoro-sao-condenados/

Título  : Acusados de matar universitária em Marechal Deodoro são condenados
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1192844/acusados-de-matar-universitaria-em-
marechal-deodoro-sao-condenados/

Título  : Prefeito Rui Palmeira recebe a Comenda Moura Castro
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1192964/prefeito-rui-palmeira-recebe-a-comenda-
moura-castro/

Título  : Júri em Arapiraca condena acusado de assassinato a oito anos de reclusão
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1193042/juri-em-arapiraca-condena-acusado-de-
assassinato-a-oito-anos-de-reclusao/

Título  : Acusados de matar universitária são condenados a 21 anos
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/51997/acusados-de-matar-universitaria-sao-
condenados-a-21-anos

Título  : TJ-AL suspende prazos nesta sexta-feira
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/52007/tj-al-suspende-prazos-nesta-sexta-feira

Título  : Prefeito Rui Palmeira recebe comenda do Poder Judiciário
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/prefeito-rui-palmeira-recebe-comenda-do-poder-
judiciario/
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R7____________________________________________________________________________

Título  : Prefeito Rui Palmeira recebe comenda do Poder Judiciário
Link   :  https://noticias.r7.com/tnh1/prefeito-rui-palmeira-recebe-comenda-do-poder-judiciario-
21112018

Título  : Acusados de matar universitária em Marechal Deodoro, AL, são condenados a mais de 20 
anos
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/21/acusados-de-matar-universitaria-em-
marechal-deodoro-al-sao-condenados-a-mais-de-20-anos.ghtml

Título  : A pedido da OAB, TJAL suspende prazos nesta sexta-feira (23)
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/11/21/125586/a-pedido-da-oab-tjal-
suspende-prazos-nesta-sexta-feira-23.html

Título  : Júri em Arapiraca condena acusado de assassinato a oito anos de reclusão
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/21/juri-em-arapiraca-condena-acusado-
de-assassinato-a-oito-anos-de-reclusao/

Título  : Acusados de matar universitária em Marechal Deodoro são condenados
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/21/acusados-de-matar-universitaria-em-
marechal-deodoro-sao-condenados/

Título  : Prefeito Rui Palmeira recebe a Comenda Moura Castro em solenidade no TJ
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/prefeito-rui-palmeira-recebe-
comenda-moura-castro-em-solenidade-no-tj/v

Título  : Programa de ressocialização de reeducandos vem dando resultados positivos em AL 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/programa-de-ressocializacao-de-reeducandos-vem-
dando-resultados-positivos-em-al/

Título  : Julgamento de acusado de matar funcionário do Ki Barato em Penedo é adiado para 
dezembro
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Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/21/11/2018/julgamento-de-acusado-de-
matar-funcionario-do-ki-barato-em-penedo-e-adiado-para-dezembro/135372

http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/21/11/2018/julgamento-de-acusado-de-matar-funcionario-do-ki-barato-em-penedo-e-adiado-para-dezembro/135372
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