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Título    :   Acusado de matar mulher que defendeu irmã de assédio é condenado a 23 anos 

Link      :    https://www.alagoas24horas.com.br/1325523/acusado-de-matar-mulher-que-defendeu-irma-de-

assedio-e-condenado-a-23-anos/ 
 

 

Título    :   Operação prende integrantes de organização ligada ao tráfico em Maceió e Rio Largo 

Link      :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/11/61348-operacao-prende-integrantes-de-

organizacao-ligada-ao-trafico-em-maceio-e-rio-largo 

 

 
 

Título   :   Vereador eleito é preso acusado de integrar grupo de extermínio no interior de Alagoas 
Link       :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/19/vereador-eleito-e-preso-ausado-de-integrar-grupo-

de-extermino-no-interior-de-alagoas 

 

Título   :   Integrantes de organização criminosa que atuava em Maceió e Rio Largo são presos em operação 

Link       :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/19/integrantes-de-organizacao-criminosa-que-atuava-

em-maceio-e-rio-largo-sao-presos-em-operacao 

Título   :   Presidente da OAB-AL participa da inauguração do 19º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, na sede da Uneal 

Link       :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/19/presidente-da-oab-al-participa-da-inauguracao-do-

19-centro-judiciario-de-solucao-de-conflitos-e-cidadania-na-sede-da-uneal 

 

Título   :   Operação Metamorfose prende integrantes de organização criminosa de Maceió e Rio Largo 

Link       :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/11/19/operacao-metamorfose-prende-integrantes-de-

organizacao-criminosa-de-maceio-e-rio-largo/ 

 

Título   :   Coluna Cidades em Foco – Foi Condenado - Acusado de matar mulher é condenado a 23 anos 

Link       :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed19112020a 

 

Título   :   Coluna Cidades em Foco – Julgamento por videoconferência  

Link       :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed19112020a 

 

 

Título   :   POLÍTICA DO CRIME – Vereador eleito é preso acusado de integrar grupo de extermínio no interior 
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Link       :     https://www.anoticia.online/2020/11/19/politica-do-crime-vereador-eleito-e-preso-acusado-de-integrar-

grupo-de-exterminio-no-interior/ 
 

 

Título   :   Polícia prende suspeitos de homicídios em Viçosa – Bom Dia Alagoas 

Link       :     https://globoplay.globo.com/v/9036029/programa/ 

 

 

Título   :   Júri popular condena acusado de matar mulher que defendeu irmã de assédio 

Link       :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/juri-popular-condena-acusado-de-matar-mulher-

que-defendeu-irma-de-assedio-vitima-era-menor-de-idade-e-tinha-um-filho-de-dois-anos-julgamento-foi-

conduzido-pelo-juiz-vinicius-garcia-em-porto-real-do/ 
 

 

Título   :   Jailton Alves é condenado pelo assassinato de Lorrane Marques em Porto Real do Colégio – Balanço 

Geral 

Link       :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/jailton-alves-e-condenado-pelo-assassinato-de-lorrane-marques-

em-porto-real-do-colegio/ 
 

Título   :   Presos integrantes de organização criminosa que atuava em Maceió e Rio Largo– Balanço Geral 

Link       :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/presos-integrantes-de-organizacao-criminosa-que-atuava-em-

maceio-e-rio-largo/ 

 

 
 

Título   :    Acusado de matar mulher que defendeu irmã é condenado a 23 anos de prisão 

Link       :     http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/11/19/acusado-de-matar-mulher-que-defendeu-irma-e-

condenado-a-23-anos-de-prisao/ 
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