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Título  : Justiça determina reabertura de matadouro em Teotônio Vilela
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326947/2018/09/25/justica-determina-reabertura-
de-matadouro-em-teotonio-vilela

Título  : Trio é condenado por homicídio duplamente qualificado
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326976/2018/09/25/trio-e-condenado-por-
homicidio-duplamente-qualificado

Título  : Casamento coletivo: 46 casais oficializam a união na FAT
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/24395/casamento-coletivo-46-casais-oficializam-a-
uniao-na-fat

Título  : Davi Hora: Rodolfo Amaral é condenado a 15 meses, mas pena prescreveu
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181864/davi-hora-rodolfo-amaral-e-condenado-a-15-
meses-mas-pena-prescreveu/

Título  : Justiça suspende pensões vitalícias de viúvas de ex-prefeitos de São José da Tapera
Link   :   http://www.alagoas24horas.com.br/1182045/justica-suspende-pensoes-vitalicias-de-
viuvas-de-ex-prefeitos-de-sao-jose-da-tapera/

Título  : Justiça condena homem por sacar aposentadoria do pai já falecido
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181987/%EF%BB%BFjustica-condena-homem-por-
sacar-aposentadoria-do-pai-ja-falecido/

Título  : Justiça determina a suspensão de benefícios a viúvas de ex-prefeitos de S. José da Tapera, 
AL
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/25/justica-determina-a-suspensao-de-
beneficios-a-viuvas-de-ex-prefeitos-de-s-jose-da-tapera-al.ghtml

Título  : Justiça suspende pensões vitalícias de viúvas de ex-prefeitos e vice-prefeitos
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Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/justica-suspende-pensoes-vitalicias-de-
viuvas-de-ex-prefeitos-e-vice-prefeitos-_61882.php

Título  : Júri condena três por homicídio relacionado ao tráfico em São José da Laje
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/_61872.php

Título  : Justiça condena homem acusado de sacar aposentadoria do pai já falecido
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/_61868.php

Título  : São José da Tapera: Justiça suspende pensões de viúvas de ex-prefeitos e vice-prefeitos
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/25/sao-jose-da-tapera-%EF%BB
%BFjustica-suspende-pensoes-de-viuvas-de-ex-prefeitos-e-vice-prefeitos/

Título  : Justiça determina demolição de chaminé que põe em risco moradores da zona rural de 
Satuba
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/25/justica-determina-demolicao-de-
chamine-que-poe-em-risco-moradores-da-zona-rural-de-satuba/

Título  : Júri condena três por homicídio relacionado ao tráfico de drogas em São José da Laje
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/25/juri-condena-tres-por-homicidio-
relacionado-ao-trafico-de-drogas-em-sao-jose-da-laje/

Título  : Desembargador anuncia reforço na segurança do Fórum de Maceió
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/09/25/desembargador-anuncia-reforco-na-
seguranca-do-forum-de-maceio/

Título  : Justiça proíbe galeteria em Rio Largo de usar a marca ‘Galeto São Luiz’
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/09/25/%EF%BB%BFjustica-proibe-
galeteria-em-rio-largo-de-usar-a-marca-galeto-sao-luiz/

Título  : Justiça condena homem por sacar aposentadoria do pai já falecido
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/09/25/justica-condena-homem-por-sacar-
aposentadoria-do-pai-ja-falecido/

Título  :  Justiça suspende pensões vitalícias de viúvas de ex-prefeitos e vice de Tapera
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/justica-suspende-pensoes-vitalicias-
de-viuvas-de-ex-prefeitos-e-vice-de-tapera/

Título  : Justiça determina reabertura de matadouro em Teotônio Vilela
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/justica-determina-reabertura-de-
matadouro-em-teotonio-vilela/

Título  : Casamento coletivo: 46 casais oficializam a união em solenidade na FAT
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/casamento-coletivo-46-casais-
oficializam-uniao-em-solenidade-na-fat/
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Título  : Acusado de matar Davi Hora é condenado a um ano e três meses de detenção
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-matar-davi-
hora-e-condenado-a-um-ano-e-tres-meses-de-detencao/7042074/
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