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Título :  Vereador é inocentado na morte do líder do MST - Capa
Link  :   https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=72 

Título :  Júri absolve vereador  acusado de matar liderança do MST
Link  :   https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=72#book/3 

Título : Homem é condenado a mais de 53 anos por estuprar enteadas
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/51289-homem-e-condenado-a-mais-de-
53-anos-por-estuprar-enteadas 

Título : Júri absolve dois e condena um por morte de líder do MST
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/10/31/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-
morte-de-lider-do-mst/ 

Título :  Assassino de ex quer aguardar julgamento em casa; Joana foi morta com mais de 30 
facadas
Link  : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/70772/assassino_de_ex_quer_aguardar_julgamento_em_c
asa_joana_foi_morta_com_mais_de_30_facadas 

Título : Júri absolve dois e condena um por morte de líder do MST
Link  :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-
do-mst/ 

Título : Júri absolve dois e condena um por morte de líder do MST
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1255142/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-
lider-do-mst/ 

https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=72
http://www.alagoas24horas.com.br/1255142/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
http://www.alagoas24horas.com.br/1255142/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/70772/assassino_de_ex_quer_aguardar_julgamento_em_casa_joana_foi_morta_com_mais_de_30_facadas
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/70772/assassino_de_ex_quer_aguardar_julgamento_em_casa_joana_foi_morta_com_mais_de_30_facadas
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/10/31/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/10/31/juri-absolve-dois-e-condena-um-por-morte-de-lider-do-mst/
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/51289-homem-e-condenado-a-mais-de-53-anos-por-estuprar-enteadas
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/10/51289-homem-e-condenado-a-mais-de-53-anos-por-estuprar-enteadas
https://gazetadealagoas.com.br/edicao-digital/Page?editionId=72#book/3


Título : Tentativa de homicídio é desclassificada para lesão corporal durante julgamento em Penedo
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/penedo/31/10/2019/tentativa-de-homicidio-e-
desclassificada-para-lesao-corporal-durante-julgamento-em-penedo/146887 

Título :  Mês do Júri: TJAL realizará 127 julgamentos por homicídio
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/31/10/2019/65279mes-do-juri-tjal-
realizara-127-julgamentos-por-homicidio/146905 

Título :  Caso Grilo: Vereador e irmão são absolvidos do assassinato de líder do MST
Link  :   https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2019/10/31/153046/caso-grilo-vereador-e-
irmao-sao-absolvidos-do-assassinato-de-lider-do-mst.html 

Título : TJ decide que processo de improbidade de Marcos Madeira vai para a justiça federal
Link  :  https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2019/10/31/153092/tj-decide-que-processo-de-
improbidade-de-marcos-madeira-vai-para-a-justica-federal.html 

Título : Acusado de atear fogo na esposa e nos filhos vai a juri nesta sexta-feira
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348474/2019/10/31/acusado-de-atear-fogo-na-
esposa-e-nos-filhos-vai-a-juri-nesta-sexta-feira 

Título :  Ex - prefeita Conceição Tavares de Traipu é condenada por improbidade administrativa e 
fica inelegível por 5 anos
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/348480/2019/10/31/ex-prefeita-conceicao-tavares-
de-traipu-e-condenada-por-improbidade-administrativa-e-fica-inelegivel-por-5-anos 

Radar89_________________________________________________________________________

Título : Mais um advogado tem carro arrombado na frente do Fórum de Santana 
Link  :  http://www.radarnoticias.com.br/noticias/mais-um-advogado-tem-carro-arrombado-na-
frente-do-forum-de-santana 

BR104__________________________________________________________________________

Título : Justiça nega pedido de prisão domiciliar para acusado de matar ex-companheira
Link  :  https://www.br104.com.br/justica/justica-nega-pedido-de-prisao-domiciliar-para-acusado-
de-matar-ex-companheira/ 

Título : TJAL mantém prisão de Arnóbio Cavalcante, acusado de matar ex-companheira a facadas 
Link  :  http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn90709405/tjal-mantem-prisao-de-arnobio-
cavalcante-acusado-de-matar-ex-companheira-a-facadas 
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Título :  Mês do Júri: Judiciário de Alagoas realizará 127 julgamentos por homicídio
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/mes-do-juri-tjal-realizara-127-
julgamentos-por-homicidio-forca-tarefa-de-orgaos-da-justica-e-seguranca-publica-viabilizou-as-
sessoes-que-ocorrerao-durante-todo-o-mes-de-novembro-tj-no-soun/ 

Título : Judiciário pauta 600 audiências para Semana Nacional da Conciliação
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/judiciario-pauta-600-audiencias-para-
semana-nacional-da-conciliacao-acao-ocorre-entre-os-dias-4-e-8-de-novembro-na-unit-e-contara-
com-atividades-dos-cursos-de-psicologia-odontologia-enfermagem-e-nut/ 

Título : Júri condena um dos acusados de matar líder do MST a 18 anos de prisão e inocenta outros 
dois
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2019/10/31/juri-condena-um-dos-acusados-de-matar-
lider-do-mst-a-18-anos-de-prisao-e-inocenta-outros-dois/ 
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