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Título  : Preso, ex-prefeito de Girau do Ponciano tem HC negado
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319481/2018/04/19/preso-ex-prefeito-de-girau-do-
ponciano-tem-hc-negado

Título  :  TJ condena acusado de latrocínio a mais de 21 anos de reclusão
Link     :  http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319497/2018/04/19/tj-condena-acusado-de-
latrocinio-a-mais-de-21-anos-de-reclusao

Título  :  Justiça decreta prisão de fiscal da Sefaz por descumprimento de medidas cautelares
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319499/2018/04/19/justica-decreta-prisao-de-fiscal-
da-sefaz-por-descumprimento-de-medidas-cautelares

Título  : "Mensalinho” : MP recorre de decisão que reconduziu prefeito denunciado por corrupção 
ao cargo 
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319491/2018/04/19/mensalinho-mp-recorre-de-
decisao-que-reconduziu-prefeito-denunciado-por-corrupcao-ao-cargo

Título  : Câmara Criminal decreta prisão de fiscal que descumpriu medidas cautelares
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/camara-criminal-decreta-prisao-
de-fiscal-que-descumpriu-medidas-cautelares/?cHash=ed5997abaa7dde5cd95b41f9b248f72c

Título  : TJ /AL informa ao Sindpol as ações sobre a superlotação de presos em Igreja Nova
Link     : http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/19/04/2018/tj-al-informa-ao-sindpol-as-acoes-
sobre-a-superlotacao-de-presos-em-igreja-nova/129679

Título  : TJ decreta prisão de fiscal de renda que deixou tornozeleira descarregar seis vezes
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146929/tj-decreta-prisao-de-fiscal-de-renda-que-
deixou-tornozeleira-descarregar-seis-vezes/

Título  : Justiça nega habeas corpus de ex-prefeito de Girau do Ponciano
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146833/justica-nega-habeas-corpus-de-ex-prefeito-de-
girau-do-ponciano/

Título  : Foragido da Justiça é preso após denúncias anônimas
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Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146968/foragido-da-justica-e-preso-apos-denuncias-
anonimas/

Título  : MP-AL vai recorrer de decisão que revogou afastamento do prefeito de Mata Grande
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/mp-al-vai-recorrer-de-decisao-que-revogou-
afastamento-do-prefeito-de-mata-grande.ghtml

Título  : Justiça nega habeas corpus a Fábio Rangel, ex-prefeito de Girau do Ponciano, AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/justica-nega-habeas-corpus-a-fabio-rangel-ex-
prefeito-de-girau-do-ponciano-al.ghtml

Título  :  TJ-AL decreta prisão preventiva de fiscal de renda por descumprimento de medidas 
cautelares
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-decreta-prisao-preventiva-de-fiscal-de-renda-
por-descumprimento-de-medidas-cautelares.ghtml

Título  :  MPE vai recorrer de decisão que reconduziu prefeito ao cargo
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/mp-vai-recorrer-de-decisao-que-
reconduziu-prefeito-de-mata-grande_53350.php

Título  : TJ decreta prisão de fiscal de renda que descumpriu medida cautelar
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/camara-criminal-decreta-prisao-de-
fiscal-que-descumpriu-medidas-cautelares_53352.php

Título  : TJ/AL mantém prisão de cantor acusado de envolvimento em desvio em Mata Grande
Link     : http://programacidadania.com.br/tjal-mantem-prisao-de-cantor-acusado-de-envolvimento-
em-desvio-em-mata-grande/

Sertão na Hora___________________________________________________________________

Título  : TJ/AL recebe denúncia contra prefeito e quatro vereadores de Mata Grande 
Link     : http://www.sertaonahora.com.br/noticia/22994/-pleno-do-tj-al-recebe-denuncia-contra-
prefeito-e-quatro-vereadores-de-mata-grande.html

Correio de Notícias________________________________________________________________

Título  : TJ/AL mantém prisão de cantor acusado de envolvimento em desvio em Mata Grande
Link     :  https://correionoticia.com.br/noticia/policia/tj-al-mantem-prisao-de-cantor-acusado-de-
envolvimento-em-desvio-em-mata-grande/3/19900
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Título  : Justiça condena homem a 21 anos por latrocínio de adolescente em Delmiro
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/04/19/justica-condena-homem-a-21-anos-por-
latrocinio-de-adolescente-em-delmiro/

Título  : MP vai recorrer de decisão que reconduziu prefeito de Mata Grande ao cargo
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/04/19/mp-vai-recorrer-de-decisao-que-
reconduziu-prefeito-de-mata-grande-ao-cargo/

Título  : Câmara Criminal decreta prisão de fiscal que descumpriu medidas cautelares
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/18089/camara-criminal-decreta-prisao-de-fiscal-que-
descumpriu-medidas-cautelares
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