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Título  :  TJ-AL determina retorno de prefeito de Maribondo à prisão
Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/tj-al-determina-retorno-de-prefeito-de-
maribondo-a-prisao_99654.php 

Título  :  Estágio TJ: gabarito preliminar da seleção em Arapiraca é divulgado
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1276838/estagio-tj-gabarito-preliminar-da-selecao-
em-arapiraca-e-divulgado/ 

Título  :  Acusado de matar primo em Arapiraca vai à júri nesta quinta-feira (12)
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1276847/acusado-de-matar-primo-em-arapiraca-vai-a-
juri-nesta-quinta-feira-12/ 

Título  :  Acusado de assassinar homem a facadas por dívida é condenado a 25 anos de reclusão
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1276791/acusado-de-assassinar-homem-com-25-
facadas-e-condenado-a-25-anos-de-reclusao/ 

Título  : Justiça determina que prefeito de Maribondo, Leopoldo Pedrosa, volte para o presídio
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/03/11/justica-determina-que-prefeito-de-
maribondo-leopoldo-pedrosa-volte-para-o-presidio.ghtml 

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Justiça determina que prefeito de Maribondo volte ao Sistema Prisional do estado 
Link     : https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/justica-determina-que-prefeito-de-
maribondo-volte-ao-sistema-prisional-do-estado/3/63433 

Título  :  Justiça itinerante realiza casamento coletivo em Penedo; inscrições seguem abertas!
Link     : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/74268/justica_itinerante_realiza_casamento_coletivo_em_
penedo_inscricoes_seguem_abertas_ 

BR104__________________________________________________________________________

Título  : Em prisão domiciliar, prefeito de Marimbondo pode ser preso por tráfico de drogas
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Link     : https://www.br104.com.br/alagoas/em-prisao-domiciliar-prefeito-de-marimbondo-pode-ser-
preso-por-trafico-de-drogas/ 

Título  : Estágio em direito do TJ: gabarito preliminar de seleção é divulgado
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355562/2020/03/11/estagio-em-direito-do-tj-
gabarito-preliminar-de-selecao-e-divulgado 

Título  : Acusado de matar homem com 25 fracadas é condenado em julgamento
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355534/2020/03/11/acusado-de-matar-homem-
com-25-facadas-e-condenado-em-julgamento 

Título  : TJ assina convênio para implantar centro de conciliação em shopping

Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/03/11/%ef%bb%bftj-assina-convenio-para-
implantar-centro-de-conciliacao-em-shopping/ 

Título  : Acusado de matar primo que o chamava de ‘vacilão’ vai a júri nesta quinta (12)
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/03/11/acusado-de-matar-primo-que-o-
chamava-de-vacilao-vai-a-juri-nesta-quinta-12/ 

Título  : Alfredo Gaspar agradece moção honrosa em discurso no pleno do TJ/AL
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/alfredo-gaspar-agradece-mocao-
honrosa-em-discurso-no-pleno-do-tjal-alfredo-gaspar-de-mendonca-realizou-nesta-terca-feira-10-
um-discurso-de-despedida-corte-do-tribunal-de-justica-de-alagoas-t/ 

Título  : Julgamento de acusado de assassinar a esposa em Penedo será na próxima terça, 17
Link     : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/11/03/2020/julgamento-de-acusado-de-
assassinar-a-esposa-em-penedo-sera-na-proxima-terca-17/151032 

Título  : Desembargador cassa liminar e prefeito de Maribondo deve voltar para a prisão
Link     : https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/03/11/164160/desembargador-cassa-
liminar-e-prefeito-de-maribondo-deve-voltar-para-a-prisao.html 

Título  : Homem é condenado a 25 anos por homicídio após discussão por dívida
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/03/11/164142/homem-e-condenado-a-25-
anos-por-homicidio-apos-discussao-por-divida.html 
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Título  : Seminário sobre drogas e feminicídio é realizado em Maceió no sábado
Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8390842/programa/ 
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