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Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues vai a júri popular nesta segunda
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/acusado-de-matar-capitao-rodrigues-vai-a-juri-
popular-nesta-segunda.ghtml

Título   :  MP e acusação pedem condenação e defesa alega que capitão Rodrigues falhou
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/mp-e-acusacao-pedem-condenacao-e-
defesa-alega-que-capitao-rodrigues-falhou-_45022.php

Título   : MPE denuncia prefeito Arnaldo Higino por crime de corrupção
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/ministerio-publico-estadual-denuncia-
prefeito-arnaldo-higino-por-crime-corrupcao_45041.php

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues vai a júri popular nesta segunda
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112963/acusado-de-matar-capitao-rodrigues-vai-a-
juri-popular-nesta-segunda/

Título   : Capitão Rodrigues: MPE considera tiros disparados por corretor como ‘covardes’
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112987/capitao-rodrigues-mpe-considera-tiros-
disparados-por-corretor-como-covardes/

Título   : Capitão Rodrigues: dono do celular diz que capitão adotou abordagem técnica
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113029/capitao-rodrigues-dono-celular-diz-que-
capitao-adotou-abordagem-tecnica/

Título   : “Não sabia que era um PM”, diz acusado de matar militar
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1113104/nao-sabia-que-era-um-pm-diz-acusado-de-
matar-militar/

Título   : TJ mantém recebimento de ação de improbidade contra ex-prefeito da Barra de São 
Miguel
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113084/tj-mantem-recebimento-de-acao-de-
improbidade-contra-ex-prefeito-da-barra-de-sao-miguel/

Título   : MPF aciona Justiça para mudança de nomes de bens públicos em municípios
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1113215/mpf-aciona-justica-para-mudanca-de-nomes-
de-bens-publicos-em-municipios/

Título   : Começa nesta segunda julgamento de acusado de matar capitão da PM
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Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313476/2017/12/04/comeca-nesta-segunda-
julgamento-de-acusado-de-matar-capitao-da-pm

Título   : “A cada dia que passa a dor aumenta”, desabafa mãe de capitão Rodrigues
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313480/2017/12/04/a-cada-dia-que-passa-a-dor-
aumenta-desabafa-mae-de-capitao-rodrigues

Título   : Acusado de matar PM diz que policiais o torturaram com choques elétricos
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313506/2017/12/04/acusado-de-matar-pm-diz-que-
policiais-o-torturaram-com-choques-eletricos

Título   : A dor maior é a falta de Rodrigo na  criação de meu filho diz viúva de militar
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313497/2017/12/04/a-dor-maior-e-a-falta-do-
rodrigo-na-criacao-de-meu-filho-diz-viuva-de-militar

Título   : Testemunha diz uqe capitão Rodrigues realizou abordagem tecnica e se identificoi como 
policial
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313490/2017/12/04/testemunha-diz-que-capitao-
rodrigues-realizou-abordagem-tecnica-e-se-identificou-como-policial

Título   : MPF aciona Justiça para mudança de nomes de bens públicos em municípios alagoanos
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313505/2017/12/04/mpf-aciona-justica-para-
mudanca-de-nomes-de-bens-publicos-em-municipios-alagoanos

Título   : Acusado de assassinar capitõa da PM vai a júri nesta segunda - feira (4)
Link     : http://www.tribunadosertao.com.br/2017/12/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-
capitao-da-pm-vai-juri-nesta-segunda-feira-4/

Título   : Começa nesta segunda julgamento de acusado de matar capitão da PM
Link     : http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47754/comea-nesta-segunda-julgamento-de-
acusado-de-matar-capito-da-pm

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues vai a juri nesta segunda
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-matar-capitao-
rodrigues-vai-a-juri-nesta-segunda/?cHash=1ba481e29711eda7759349099965463e

Título   : Capitão Rodrigues: "Não se sustenta a tese de legítima defesa”, diz acusação
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/capitao-rodrigues-nao-se-
sustenta-a-tese-de-legitima-defesa-diz-acusacao/?cHash=173eae4fad01cb86934c50efbc706d53

http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/capitao-rodrigues-nao-se-sustenta-a-tese-de-legitima-defesa-diz-acusacao/?cHash=173eae4fad01cb86934c50efbc706d53
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/capitao-rodrigues-nao-se-sustenta-a-tese-de-legitima-defesa-diz-acusacao/?cHash=173eae4fad01cb86934c50efbc706d53
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-matar-capitao-rodrigues-vai-a-juri-nesta-segunda/?cHash=1ba481e29711eda7759349099965463e
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/acusado-de-matar-capitao-rodrigues-vai-a-juri-nesta-segunda/?cHash=1ba481e29711eda7759349099965463e
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313505/2017/12/04/mpf-aciona-justica-para-mudanca-de-nomes-de-bens-publicos-em-municipios-alagoanos
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313505/2017/12/04/mpf-aciona-justica-para-mudanca-de-nomes-de-bens-publicos-em-municipios-alagoanos
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313490/2017/12/04/testemunha-diz-que-capitao-rodrigues-realizou-abordagem-tecnica-e-se-identificou-como-policial
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313490/2017/12/04/testemunha-diz-que-capitao-rodrigues-realizou-abordagem-tecnica-e-se-identificou-como-policial
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313497/2017/12/04/a-dor-maior-e-a-falta-do-rodrigo-na-criacao-de-meu-filho-diz-viuva-de-militar
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313497/2017/12/04/a-dor-maior-e-a-falta-do-rodrigo-na-criacao-de-meu-filho-diz-viuva-de-militar
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313506/2017/12/04/acusado-de-matar-pm-diz-que-policiais-o-torturaram-com-choques-eletricos
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313506/2017/12/04/acusado-de-matar-pm-diz-que-policiais-o-torturaram-com-choques-eletricos
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313480/2017/12/04/a-cada-dia-que-passa-a-dor-aumenta-desabafa-mae-de-capitao-rodrigues
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313480/2017/12/04/a-cada-dia-que-passa-a-dor-aumenta-desabafa-mae-de-capitao-rodrigues
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47754/comea-nesta-segunda-julgamento-de-acusado-de-matar-capito-da-pm
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/ver/47754/comea-nesta-segunda-julgamento-de-acusado-de-matar-capito-da-pm
http://www.tribunadosertao.com.br/2017/12/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-capitao-da-pm-vai-juri-nesta-segunda-feira-4/
http://www.tribunadosertao.com.br/2017/12/%EF%BB%BFacusado-de-assassinar-capitao-da-pm-vai-juri-nesta-segunda-feira-4/
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313476/2017/12/04/comeca-nesta-segunda-julgamento-de-acusado-de-matar-capitao-da-pm
http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313476/2017/12/04/comeca-nesta-segunda-julgamento-de-acusado-de-matar-capitao-da-pm


Título   : Jugamento do acusado de matar o Capitão Rodrigo Rodrigues será realizado nesta 
segunda
Link     :  http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/jugamento-do-
acusado-de-matar-o-capitao-rodrigo-rodrigues-sera-realizado-nesta-segunda/6332315/

Título   : Acusado da morte do capitão Rodrigo Rodrigues vai a jurí popular em Maceió
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/acusado-da-morte-do-
capitao-rodrigo-rodrigues-vai-a-juri-popular-em-maceio/6333461/

Título   : Iniciado o julgamento de homem acusado de assassinar capitão Rodrigo Rodrigues
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2017/12/04/100052/iniciado-o-julgamento-de-
homem-acusado-de-assassinar-capitao-rodrigo-rodrigues.html

Alagoas NT_____________________________________________________________________

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues vai a júri popular hoje, em Maceió
Link     : http://www.alagoasnt.com.br/noticia/8672/acusado-de-matar-capitao-rodrigues-vai-a-juri-
popular-hoje-em-maceio.html

Título   : Réu diz em júri que foi torturado na noite do assassinato do capitão Rodrigues
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/reu-diz-em-juri-que-foi-torturado-na-noite-do-
assassinato-do-capitao-rodrigues.ghtml

Título   : 'Ninguém sabe o tamanho da nossa dor', diz mãe do capitão Rodrigues em júri
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/ninguem-sabe-o-tamanho-da-nossa-dor-diz-mae-
do-capitao-rodrigues-em-juri.ghtml

Título   : TJ mantém recebimento de ação contra ex-prefeito da Barra de São Miguel
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/12/tj-mantem-recebimento-de-acao-de-
improbidade-contra-ex-prefeito-da-barra-de-sao-miguel-defesa-de-reginaldo-jose-de-andrade-
alegou-que-a-citacao-do-reu-nao-foi-feita-pessoalmente-processo-apura-irregu/

Título   : Presidente do TJ/AL participa de reunião com ministra Cármen Lúcia em Brasília
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/12/presidente-do-tjal-participa-de-
reuniao-com-ministra-carmen-lucia-em-brasilia/

PM/AL_________________________________________________________________________

Título   : Comandante-geral acompanha julgamento do acusado de assassinar o capitão PM Rodrigo
Rodrigues
Link     : http://www.pm.al.gov.br/intra/index.php?
option=com_content&view=article&id=12724:comandante-geral-acompanha-julgamento-do-
acusado-de-assassinar-o-capitao-pm-rodrigo-rodrigues&catid=7:destaques&Itemid=80
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ACS Alagoas_____________________________________________________________________

Título   : Diretores da ACS/AL acompanham o julgamento do acusado de matar o capitão 
Rodrigues
Link     : http://www.acsalagoas.org.br/diretores-da-acs-al-acompanham-o-julgamento-do-acusado-
de-matar-o-capitao-rodrigues/

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : Justiça mantém ação de improbidade contra ex-prefeito da Barra de São Miguel
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/justica-mantem-acao-de-improbidade-contra-
ex-prefeito-da-barra-de-sao-miguel

Título   : MPF aciona Justiça para mudança de nomes de bens públicos em municípios de AL
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/12/04/mpf-aciona-justica-para-mudanca-de-
nomes-de-bens-publicos-em-municipios-de-al/

Título   : 9ª Vara Criminal inicia júri de acusado de homicídio contra capitão da PM
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2017/12/04/%EF%BB%BF9a-vara-criminal-inicia-
juri-de-acusado-de-homicidio-contra-capitao-da-pm/

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues é julgado hoje – Cidade Alerta
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/cidade-alerta-alagoas/single/video/acusado-de-
matar-capitao-rodrigues-e-julgado-hoje-1/?cHash=ff988e1c0e0a4428d443afce0f979625

Título   : Acusado de matar capitão Rodrigues é julgado – Pajuçara Noite
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/pajucara-noite/single/video/acusado-de-matar-
capitao-rodrigues-e-julgado/?cHash=d6efd9567ea82206f7c66d36a2fc2f50
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