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Título: JUSTIÇA DE ALAGOAS ACEITA DENÚNCIA E BIOMÉDICO VIRA RÉU POR ESTUPRO EM 
MACEIÓ
Link: https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/336829/acusado-de-matar-ex-
companheira-e-condenado-a-mais-de-33-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: Juíza que investiga juiz por suposto beneficiamento de construtora é alvo de 
sindicância
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/20/10/2021/acusado-de-  
espancar-a-companheira-que-faleceu-dias-depois-vai-a-juri-nesta-quinta-21/170999

Título: Caso Abinael: acusados de homicídio vão a júri nesta terça-feira (26)
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/10/22/caso-abinael-acusados-de-  
homicidio-vao-a-juri-nesta-terca-feira-26

Título: Mais de 650 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro em Alagoas em 2020,
aponta estudo
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/10/22/mais-de-650-criancas-e-  
adolescentes-foram-vitimas-de-estupro-em-alagoas-em-2020-aponta-estudo

________________________________________________________________
Título: Acusado de triplo homicídio e roubo majorado é condenado a 91 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/10/22/acusado-de-triplo-homicidio-  
e-roubo-majorado-e-condenado-a-91-anos-de-prisao/
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Título: Comarca de Viçosa realiza evento para 300 crianças socialmente vulneráveis
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/interior/2021/10/22/comarca-de-vicosa-realiza-  
evento-para-300-criancas-socialmente-vulneraveis/

________________________________________________________________
Título: Caso Abinael: acusados de homicídio vão a júri nesta terça (26) em Rio Largo
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1392528/caso-abinael-acusados-de-homicidio-  
vao-a-juri-nesta-terca-26-em-rio-largo/

Título: Acusado de matar três pessoas da mesma família é condenado a 91 anos de prisão
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/?p=1392539  

Título: Plano de saúde deve pagar R$ 20 mil por negar tratamento a criança com autismo
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1392577/plano-de-saude-deve-pagar-r-20-mil-  
por-negar-tratamento-a-crianca-com-autismo/

________________________________________________________________
Título: Caso Abinael: acusados de homicídio vão a júri na terça-feira em Rio Largo
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/caso-abinael-acusados-de-homicidio-  
vao-a-juri-na-terca-feira-em-rio-largo/

Título: Com desaceleração da pandemia, Alagoas registra nove adoções em sete meses
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/al-registra-adoo-de-nove-crianas-e-  
adolescentes-entre-janeiro-e-julho/

Título: Justiça de AL condena homem a 91 anos de prisão por roubo e triplo homicídio
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/maceio/justia-de-al-condena-homem-a-91-  
anos-de-priso-por-roubo-e-triplo-homicdio/

________________________________________________________________
Título: Justiça condena homem por injúria racial contra funcionários de posto na 
Mangabeiras
Link  :   https://correiodopovo-al.com.br/alagoas/justica-condena-homem-por-injuria-racial-  
contra-funcionarios-de-posto-na-mangabeiras
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________________________________________________________________
Título: Data-base: Oficiais de Justiça irão paralisar atividades
Link  :   https://folhadealagoas.com.br/2021/10/21/data-base-oficiais-de-justica-irao-  
paralisar-atividades/

________________________________________________________________
Título: Justiça condena homem a mais de 90 anos de prisão por três homicídios e um 
roubo em Maceió
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/10/22/justica-condena-homem-a-  
mais-de-90-anos-de-prisao-por-tres-homicidios-e-um-roubo-em-maceio.ghtml

_______________________________________________________________
Título: Acusado de triplo homicídio em Maceió é condenado a 91 anos de prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acusado-de-triplo-homicidio-em-maceio-e-  
condenado-a-91-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Homem é condenado a mais de 90 anos de prisão por três homicídios e um roubo 
em Maceió
Link  :   https://www.minhaalagoas.com.br/2021/10/homem-e-condenado-mais-de-90-anos-  
de-prisao-por-tres-homicidios-e-um-roubo-em-maceio/


