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Título  : Não gostaria que a morte do meu filho ficasse impune, mãe de Davi Hora
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326900/2018/09/24/nao-gostaria-que-a-morte-do-
meu-filho-ficasse-impune-afirma-mae-de-davi-hora

Título  : Caso Davi Hora acusado de matar estudante vai a júri nesta seguna-feira (24)
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326888/2018/09/24/caso-davi-hora-acusado-de-
matar-estudante-vai-a-juri-nesta-segunda-24

Título  : Justiça leva a júri acusado de tentar matar pretendente da filha em Arapiraca
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326905/2018/09/24/justica-leva-a-juri-acusado-de-
tentar-matar-pretendente-da-filha-em-arapiraca

Título  : Caso Davi Hora: Acusado de matar estudante vai a júri nesta segunda-feira
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/caso-davi-hora-acusado-de-matar-
estudante-vai-a-juri-nesta-segunda-feira_61779.php

Título  : Otávio Praxedes anuncia reforço na segurança do Fórum de Maceió
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/otavio-praxedes-anuncia-reforco-na-
seguranca-do-forum-de-maceio_61823.php

Título  : Justiça Itinerante promove a união de 46 casais em casamento coletivo em Maceió
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/faculdade-oferece-casamento-coletivo-
para-46-casais-em-maceio_61825.php

Título  : Justiça determina reabertura de matadouro em Teotônio Vilela
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/justica-determina-reabertura-de-
matadouro-em-teotonio-vilela_61834.php

Título  : Acusado de matar estudante é condenado a um ano e três meses de prisão
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/_61830.php

Título  : Justiça leva a júri acusado de tentar matar pretendente da filha em Arapiraca
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/justica-leva-a-juri-acusado-de-tentar-
matar-pretendente-da-filha-em-arapiraca_61802.php

Título  : Caso Davi Hora: acusado de matar estudante vai a júri nesta segunda
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Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-davi-hora-acusado-de-matar-estudante-vai-a-juri-
nesta-segunda/

Título  : Caso Davi Hora: mãe lembra promessa do filho antes de ir a festa em que foi assassinado
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-davi-hora-mae-lembra-promessa-do-filho-antes-
de-ir-a-festa-em-que-foi-assassinado/

Título  : TJ-AL anuncia reforço na segurança do Fórum de Maceió
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-al-anuncia-reforco-na-seguranca-do-forum-de-
maceio/

Título  : Acusado de matar estudante que o impediu de dirigir bêbado é julgado, em Alagoas
Link   :  https://diariodopoder.com.br/acusado-de-matar-estudante-que-o-impediu-de-dirigir-
bebado-e-julgado-em-alagoas/

Título  : Começa julgamento de Rodolfo Amaral, acusado de assassinar o estudante Davi Hora
Link   :  https://www.alagoasweb.com/noticia/53669-comeca-julgamento-de-rodolfo-amaral-
acusado-de-assassinar-o-estudante-davi-hora

Título  : ‘Poderia ter sido o seu filho’: Rodolfo Amaral volta a sentar no banco do reús
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181713/poderia-ter-sido-o-seu-filho-rodolfo-amaral-
volta-a-sentar-no-banco-do-reus/

Título  :  Justiça leva a júri acusado de tentar matar pretendente da filha em Arapiraca
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181754/%EF%BB%BFjustica-leva-a-juri-acusado-de-
tentar-matar-pretendente-da-filha-em-arapiraca/

Título  : Polícia Militar vai reforçar segurança no Fórum do Barro Duro
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181793/policia-militar-vai-reforcar-seguranca-no-
forum-do-barro-duro/

Título  : Júri em Arapiraca: réu é condenado a 4 anos e 8 meses por lesão corporal
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181839/juri-em-arapiraca-reu-e-condenado-a-4-anos-
e-8-meses-por-lesao-corporal/

Título  : Justiça determina reabertura de matadouro em Teotônio Vilela
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1181859/%EF%BB%BFjustica-determina-reabertura-
de-matadouro-em-teotonio-vilela/
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Título  : Acusado de matar Davi Hora é condenado a um ano e três meses, mas pena prescreve
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-e-
condenado-a-um-ano-e-tres-meses.ghtml

Título  : Acusado de matar Davi Hora vai a júri pela segunda vez em São Miguel dos Campos
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-vai-a-juri-
pela-segunda-vez-em-sao-miguel-dos-campos.ghtml

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  : Mãe de Davi Hora pede condenação do acusado da morte de seu filho; réu nega intenção
Link   :  https://alagoasalerta.com.br/capa/a1/noticias/justica/mae-de-davi-hora-pede-condenacao-
do-acusado-da-morte-de-seu-filho-reu-nega-intencao

Minuto Arapiraca_________________________________________________________________

Título  : Acusado de matar pretendente da filha será julgado nesta quarta (25) em Arapiraca
Link   :  https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/19987/2018/09/24/acusado-de-matar-
pretendente-da-filha-sera-julgado-nesta-quarta-25-em-arapiraca

Título  : Otávio Praxedes anuncia reforço na segurança do Fórum de Maceió
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/24360/Portal_AL1

Título  : Estágio em Direito no TJ Alagoas: provas são aplicadas em Arapiraca
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-
provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/

Título  : Otávio Praxedes anuncia reforço na segurança do Fórum de Maceió
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/%EF%BB%BFotavio-praxedes-
anuncia-reforco-na-seguranca-do-forum-de-maceio/

Título  : Estágio em Direito no TJ Alagoas: provas são aplicadas em Arapiraca
Link   :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-
provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/

Alagoas Brasil Notícias____________________________________________________________

Título  : Justiça determina reabertura de matadouro em Teotônio Vilela
Link   :  http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2018/09/24/justica-determina-reabertura-de-matadouro-
em-teotonio-vilela/

Título  : Mãe de Davi Hora pede condenação e réu volta a negar intenção

http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2018/09/24/justica-determina-reabertura-de-matadouro-em-teotonio-vilela/
http://alagoasbrasilnoticias.com.br/2018/09/24/justica-determina-reabertura-de-matadouro-em-teotonio-vilela/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/%EF%BB%BFotavio-praxedes-anuncia-reforco-na-seguranca-do-forum-de-maceio/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/%EF%BB%BFotavio-praxedes-anuncia-reforco-na-seguranca-do-forum-de-maceio/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/09/estagio-em-direito-no-tj-alagoas-provas-sao-aplicadas-em-arapiraca/
https://al1.com.br/noticias/justica/24360/Portal_AL1
https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/19987/2018/09/24/acusado-de-matar-pretendente-da-filha-sera-julgado-nesta-quarta-25-em-arapiraca
https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/19987/2018/09/24/acusado-de-matar-pretendente-da-filha-sera-julgado-nesta-quarta-25-em-arapiraca
https://alagoasalerta.com.br/capa/a1/noticias/justica/mae-de-davi-hora-pede-condenacao-do-acusado-da-morte-de-seu-filho-reu-nega-intencao
https://alagoasalerta.com.br/capa/a1/noticias/justica/mae-de-davi-hora-pede-condenacao-do-acusado-da-morte-de-seu-filho-reu-nega-intencao
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-vai-a-juri-pela-segunda-vez-em-sao-miguel-dos-campos.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-vai-a-juri-pela-segunda-vez-em-sao-miguel-dos-campos.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-e-condenado-a-um-ano-e-tres-meses.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/24/acusado-de-matar-davi-hora-e-condenado-a-um-ano-e-tres-meses.ghtml


Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/24/mae-de-davi-hora-pede-condenacao-e-
reu-volta-a-negar-intencao/

Título  : Justiça leva a júri acusado de tentar matar pretendente da filha em Arapiraca
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/24/justica-leva-a-juri-acusado-de-tentar-
matar-pretendente-da-filha-em-arapiraca/

Título  : Acusado de assassinar Davi Hora é julgado em São Miguel dos Campos, AL
Link   :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/acusado-de-assassinar-davi-
hora-e-julgado-em-sao-miguel-dos-campos-al/7041475/

Título  : Continua o julgamento do caso Davi Hora 
Link   : http://www.tnh1.com.br/video/vid/continua-o-julgamento-do-caso-davi-hora/
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