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________________________________________________________________
Título: Justiça leva a júri popular homem acusado de matar companheira com capacete
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-leva-a-juri-popular-homem-acusado-de-  
matar-companheira-com-capacete/

Título: Acusado de matar companheira a golpes de capacete é condenado a 16 anos de 
prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-matar-companheira-a-golpes-de-  
capacete-e-condenado-a-16-anos-de-prisao/

Título: Após nove anos, familiares sepultam restos mortais de Roberta Dias em Piaçabuçu
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-nove-anos-familiares-sepultam-restos-  
mortais-de-roberta-dias-em-piacabucu/

Título: Município de Batalha tem primeira condenação por feminicídio; homem assassinou 
companheira a tiros
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/municipio-de-batalha-tem-primeira-  
condenacao-por-feminicidio-homem-assassinou-companheira-a-tiros/

________________________________________________________________
Título: QUASE 5 MIL PROCESSOS DE USUCAPIÃO TRAMITAM NA JUSTIÇA ALAGOANA
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/economia/338274/quase-5-mil-processos-de-  
usucapiao-tramitam-na-justica-alagoana
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________________________________________________________________
Título: Esmal altera datas de curso sobre Lei de Falências para magistrados no Estado
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/15/11/2021/esmal-  
altera-datas-de-curso-sobre-lei-de-falencias-para-magistrados/172308

Título: Em clima de muita emoção, familiares e amigos dão adeus a Roberta Dias e pedem 
Justiça
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/penedo/16/11/2021/em-clima-  
de-muita-emocao-familiares-e-amigos-dao-adeus-a-roberta-dias/172342

________________________________________________________________
Título: Esmal altera datas de curso sobre Lei de Falências para magistrados no Estado
Link  :      https://www.alagoas24horas.com.br/1397905/justica-leva-a-juri-popular-homem-  
acusado-de-matar-companheira-usando-capacete/

Título: Justiça leva a júri popular homem acusado de matar companheira usando capacete
Link  :      https://www.alagoas24horas.com.br/1397905/justica-leva-a-juri-popular-homem-  
acusado-de-matar-companheira-usando-capacete/

Título: Acusado de assassinar esposa a tiros em Batalha é condenado a mais de 18 anos de 
reclusão
Link  :      https://www.alagoas24horas.com.br/1398015/acusado-de-assassinar-esposa-a-tiros-  
em-batalha-e-condenado-a-mais-de-18-anos-de-reclusao/

Título: Acusado de matar companheira a golpes de capacete é condenado a 16 anos de 
prisão
Link  :      https://www.alagoas24horas.com.br/1398141/acusado-de-matar-companheira-a-  
golpes-de-capacete-e-condenado-a-16-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Caso Roberta Dias: Ossada de jovem será sepultada nesta terça, em Piaçabuçu
Link  :      https://www.gazetaweb.com/noticias/interior/caso-roberta-dias-ossada-de-jovem-  
sera-sepultada-nesta-terca-em-piacabucu/

Título: Justiça leva a júri popular homem acusado de matar companheira usando capacete
Link  :      https://www.gazetaweb.com/noticias/interior/caso-roberta-dias-ossada-de-jovem-  
sera-sepultada-nesta-terca-em-piacabucu/
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Título: Município de Batalha tem primeira condenação por feminicídio
Link  :      https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/municipio-de-batalha-tem-primeira-  
condenacao-por-feminicidio/

________________________________________________________________
Título: Restos mortais de Roberta Dias serão sepultados nesta terça em Piaçabuçu
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/interior/2021/11/16/restos-mortais-de-roberta-  
dias-serao-sepultados-nesta-terca-em-piacabucu/

Título: Homem que matou companheira com golpes de capacete vai a júri popular
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/16/homem-que-matou-  
companheira-com-golpes-de-capacete-vai-a-juri-popular/

________________________________________________________________
Título:Acusado de espancar até a morte a companheira com um capacete vai a júri popular
em Maceió
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/16/acusado-de-espancar-ate-a-  
morte-a-companheira-com-um-capacete-vai-a-juri-popular-em-maceio.ghtml

________________________________________________________________
Título: Acusado de espancar até a morte a companheira com um capacete vai a júri 
popular em Maceió
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/semana-da-conciliacao-termina-com-  
57porcento-de-acordos-em-arapiraca-/11/79957

________________________________________________________________
Título: Após atuação do MPAL, município de Batalha tem primeira condenação por 
feminicídio
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/16/apos-atuacao-do-mpal-  
municipio-de-batalha-tem-primeira-condenacao-por-feminicidio

Título: Após nove anos, familiares sepultam restos mortais de Roberta Dias
Link  :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/16/apos-nove-anos-familiares-  
sepultam-restos-mortais-de-roberta-dias
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Título: Acusado de matar companheira a golpes de capacete é condenado a 16 anos de 
prisão
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/16/acusado-de-matar-  
companheira-a-golpes-de-capacete-e-condenado-a-16-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: Caso Roberta Dias: após liberação da Justiça, família realiza sepultamento em 
Piaçabuçu
Link  :   https://www.portalacta.com/noticia/10773/caso-roberta-dias-aps-liberao-da-justia-  
jovem-sepultada-em-piaabuu

________________________________________________________________
Título: TJAL apoia comemorações dos 111 anos do Teatro Deodoro
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/tjal-apoia-comemoracoes-  
dos-111-anos-do-teatro-deodoro/

________________________________________________________________
Título: CASO ROBERTA DIAS: FAMILIARES SEPULTAM RESTOS MORTAIS APÓS NOVE ANOS
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/16/91183-caso-roberta-dias-  
familiares-sepultam-restos-mortais-apos-nove-anos

Título: ALAGOANO ACUSADO DE MATAR COMPANHEIRA A GOLPES DE CAPACETE É 
CONDENADO A 16 ANOS DE PRISÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/16/91191-alagoano-acusado-de-  
matar-companheira-a-golpes-de-capacete-e-condenado-a-16-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: Justiça leva a júri popular homem acusado de matar companheira usando capacete
Link  :   https://www.jornaldealagoas.com.br/geral/2021/11/16/16799-justica-leva-a-juri-  
popular-homem-acusado-de-matar-companheira-usando-capacete
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