
13/11/2018

Título  : Otávio Praxedes recebe advogados de União dos Palmares
Link   :  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/59969/otavio_praxedes_recebe_advogados_de_uniao_dos
_palmares

Título  : Suspensas atividades e prazos processuais na Comarca de Rio Largo neta terça-feira (13)
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329480/2018/11/13/suspensas-atividades-e-prazos-
processuais-na-comarca-de-rio-largo-nesta-terca-feira-13

Título  : Juíz acata ação do MP e Prefeitura de Maceió e tem até 30 dias para retirar food trucks de 
áreas públicas
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329530/2018/11/13/juiz-acata-acao-do-mp-e-
prefeitura-de-maceio-tem-ate-30-dia-para-retirar-food-trucks-de-areas-publicas

Título  : Homem acusado de assalto e tentativa de homicídio contra policiais é condenado
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329525/2018/11/13/homem-acusado-de-assalto-e-
tentativa-de-homicidio-contra-policiais-e-condenado

Título  :  Acusado de matar homem após acidente de trânsito  vai a julgamento
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/329498/2018/11/13/acusado-de-matar-homem-
apos-acidente-de-transito-vai-a-julgamento

Título  : Juiz dá 30 dias para a retirada de food trucks de áreas públicas de Maceió
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/11/13/juiz-da-30-dias-para-a-retirada-de-
food-trucks-de-areas-publicas-de-maceio/

Título  : Acusado de matar homem após acidente de trânsito será julgado
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/11/13/acusado-de-matar-homem-apos-
acidente-de-transito-sera-julgado/

Título  : Presidente do TCE/AL será homenageada pelo Tribunal de Justiça
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/presidente-do-tceal-sera-
homenageada-pelo-tribunal-de-justica/

Título  : TJAL entrega Comenda Moura Castro nesta quarta-feira (14)
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Link   : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/tjal-entrega-comenda-moura-castro-
nesta-quarta-feira-14/

Título  : TJAL antecipa feriado de Zumbi dos Palmares para esta sexta-feira (16)
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/tjal-antecipa-feriado-de-zumbi-dos-
palmares-para-esta-sexta-feira-16/

Título  : Gabarito preliminar da seleção para estágio em Jornalismo no TJ será divulgado dia 19
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/11/gabarito-preliminar-da-selecao-para-
estagio-em-jornalismo-sera-divulgado-segunda-19/

Título  : Júri condena acusado de assalto seguido de tentativa de homicídio contra PMs
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/_64530.php

Título  : Prefeitura tem 30 dias para retirar food trucks irregulares de áreas públicas
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/11/mp-da-30-dias-para-prefeitura-retirar-
food-trucks-irregulares-de-areas-publicas_64532.php

Título  : Caso Izabelle: mãe de PM morta diz que perdoa acusados, mas quer 'entender o motivo'
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-izabelle-mae-de-pm-morta-diz-que-perdoa-
acusados-mas-quer-entender-o-motivo/

Título  : Juiz dá prazo para a retirada de food trucks de áreas públicas em Maceió
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juiz-da-prazo-para-a-retirada-de-food-trucks-de-areas-
publicas-em-maceio/

Título  : Caso da soldado Izabelle: Indiciados estão sendo ouvidos no Fórum do Barro Duro 
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/caso-da-soldado-izabelle-indiciados-estao-sendo-
ouvidos-no-forum-do-barro-duro/

Título  : A Justiça determinou a retirada dos food truks das áreas públicas de Maceió, sem licença 
da prefeitura
Link   :  https://www.tnh1.com.br/video/vid/a-justica-determinou-a-retirada-dos-food-truks-das-
areas-publicas-de-maceio-sem-licenca-da-prefeitu/

Título  : Irmãos acusados de homicídio serão julgados nesta quarta em Penedo
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1191588/irmaos-acusados-de-homicidio-serao-
julgados-nesta-quarta-em-penedo/

Título  :  Acusado de matar homem em São José da Tapera após acidente de trânsito vai a júri
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Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1191528/acusado-de-matar-homem-em-sao-jose-da-
tapera-apos-acidente-de-transito-vai-a-juri/

Título  : TJAL antecipa feriado de Zumbi dos Palmares para esta sexta-feira (16)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1191565/%EF%BB%BFtjal-antecipa-feriado-de-
zumbi-dos-palmares-para-esta-sexta-feira-16/

Título  : Irmãos acusados de homicídio ocorrido há 10 anos em Penedo serão julgados nesta quarta, 
14
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/13/11/2018/irmaos-acusados-de-
homicidio-ocorrido-ha-10-anos-em-penedo-serao-julgados-nesta-quarta-14/135189

Título  : Maceió recebe mais uma edição do projeto Defensoria Pública na Comunidade
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/maceio-recebe-mais-uma-
edicao-do-projeto-defensoria-publica-na-comunidade/7158468/

Título  : Maceió recebe seminário que debate sobre o desaparecimento de crianças
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/maceio-recebe-seminario-
que-debate-sobre-o-desaparecimento-de-criancas/7158494/

Título  : Representante do Samu fala sobre os transtornos causados pelas chamadas falsas
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/representante-do-samu-fala-
sobre-os-transtornos-causados-pelas-chamadas-falsas/7158606/
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