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Título  : PF deflagra operação e busca acusados de fraude a licitação e lavagem de dinheiro
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/330177/2018/11/27/pf-deflagra-operacao-e-busca-
acusados-de-fraude-a-licitacao-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro

Título  : Acusado de matar mulher e manter corpo é condenado
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/330209/2018/11/27/acusado-de-matar-mulher-e-
manter-corpo-em-casa-e-condenado

Título  : Durante fiscalização MP encontra diversas irregularidades em transportes escolares
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/330231/2018/11/27/durante-fiscalizacao-mp-
encontra-diversas-irregularidades-em-transportes-escolares

Título  : Acusado de matar homem após discussão em bar vai a júri
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/330213/2018/11/27/acusado-de-matar-homem-
apos-discussao-em-bar-vai-a-juri

Título  : PF realiza operação contra fraude em licitações em prefeituras de Alagoas
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/11/27/pf-realiza-operacao-contra-fraude-em-
licitacoes-em-prefeituras-de-alagoas/

Título  : Acusado de matar homem após discussão em bar vai a júri nesta quarta (28)
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/27/acusado-de-matar-homem-apos-
discussao-em-bar-vai-a-juri-nesta-quarta-28/

Título  : Servidores participam de curso sobre procedimentos especiais penais
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/servidores-participam-de-curso-
sobre-procedimentos-especiais-penais/

Título  : Festa do Natal Solidário acontece nesta quinta-feira (29), às 13h30, na Esmal
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/festa-do-natal-solidario-acontece-
nesta-quinta-29-as-13h30-na-esmal/

Título  : Almagis rechaça liminar que retirou auxílio-moradia de juízes
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/almagis-rechaca-liminar-que-retirou-
auxilio-moradia-para-juizes_65306.php
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Título  : Presidente do STF vem a Alagoas receber comenda do Tribunal de Justiça
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/presidente-do-stf-vem-a-alagoas-
receber-comenda-do-tribunal-de-justica-_65325.php

Título  : MPE/AL fiscaliza qualidade dos transportes escolares de Campo Grande
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/_65338.php

Título  : Vídeo: carros de luxo são apreendidos pela PF em operação contra desvio de dinheiro
Link   :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/video-carros-de-luxo-sao-apreendidos-pela-pf-em-
operacao-contra-desvio-de-dinheiro/

Título  : PF cumpre mandados contra suspeitos de desviar R$ 10 milhões de 14 prefeituras 
alagoanas
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/pf-cumpre-mandados-contra-suspeitos-de-desviar-r-
10-milhoes-de-14-prefeituras-alagoanas/

Título  : MP fiscaliza veículos uqe transportam crianças e adolescentes da rede pública de Campo 
Grande
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-fiscaliza-veiculos-que-transportam-criancas-e-
adolescentes-da-rede-publica-de-campo-grande/

Título  : Judiciário funciona em regime de plantão e HU não terá atendimento no feriado do dia 30
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-funciona-em-regime-de-plantao-e-hu-nao-
tera-atendimento-no-feriado-do-dia-30/

Título  :  Aprovados na seleção de estágio em Direito no TJAL são convocados para treinamento
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/60372/aprovados_na_selecao_de_estagio_em_direito_no_
tjal_sao_convocados_para_treinamento

Título  : Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudes em licitações em Alagoas
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/27/policia-federal-cumpre-mandados-
contra-suspeitos-de-fraudes-em-licitacoes-em-alagoas.ghtml

Título  : Fiscalização do MP-AL encontra irregularidades em transporte escolar de Campo Grande
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/27/fiscalizacao-do-mp-al-encontra-
irregularidades-em-transporte-escolar-de-campo-grande.ghtml

Título  : Réu é condenado a mais de 20 anos de prisão por morte de companheira em Maceió
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/11/27/reu-e-condenado-a-mais-de-20-anos-
de-prisao-por-morte-de-companheira-em-maceio.ghtml
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Título  : Justiça Itinerante oficializa união de 44 casais no município de Penedo
Link   :  http://aquiacontece.com.br/noticia/penedo/27/11/2018/65279justica-itinerante-oficializa-
uniao-de-44-casais-no-municipio-de-penedo/135518

Título  :  Município de Capela recebe ‘Torneio da Justiça’ no próximo sábado (1º)
Link   :   http://www.alagoas24horas.com.br/1194229/%EF%BB%BFmunicipio-de-capela-recebe-
torneio-da-justica-no-proximo-sabado-1o/

Título  :  MPE flagra ônibus de transporte de estudantes circulando com pneus carecas em Campo 
Grande
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1194252/mpe-flagra-onibus-de-transporte-de-
estudantes-circulando-com-pneus-carecas-em-campo-grande/
Título  : Testemunha de assassinato de empresária é liberada e PC irá convocar familiares
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1194076/testemunha-de-assassinato-de-empresaria-e-
liberada-e-pc-ira-convocar-familiares/

Título  : Júri condena acusado de matar companheira a 21 anos de reclusão
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1194260/juri-condena-acusado-de-matar-companheira-
a-21-anos-de-reclusao/

Título  : Judiciário funciona em regime de plantão nesta sexta-feira (30)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1194232/%EF%BB%BFjudiciario-funciona-em-
regime-de-plantao-nesta-sexta-feira-30/

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  : Acusado de assassinar homem após discussão em bar vai a júri nesta quarta-feira (28)
Link   :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/acusado-de-assassinar-homem-apos-discussao-
em-bar-vai-a-juri-nesta-quarta-feira-28
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