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Título  :  Acusados de matar padrastro de amigo vão a júri popular nesta terça (16)
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320636/2018/05/14/acusados-de-matar-padrasto-de-
amigo-vao-a-juri-popular-nesta-terca-16

Título  : Acusado de agredir esposa e sogra, prefeito será julgado nesta terça
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320652/2018/05/14/acusado-de-agredir-esposa-e-
sogra-prefeito-sera-julgado-nesta-terca
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Título  : Retirada dos Pardais: SMTT diz que não foi informada, mas está ciente da decisão judicial
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320664/2018/05/14/retirada-dos-pardais-smtt-diz-
que-nao-foi-informada-mas-esta-ciente-da-decisao-judicial

Título  : Decisão judicial atende solicitação do PSB e determina anulação de multas e retirada de 
pardais em Maceió
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320657/2018/05/14/decisao-da-justica-atende-
solicitacao-do-psb-e-determina-anulacao-de-multas-e-retirada-de-pardais-em-maceio

Título  : Juiz determina retirada de pardais eletrônicos de maceió e anulação das multas
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320650/2018/05/14/juiz-determina-retirada-de-
pardais-eletronicos-de-maceio-e-anulacao-das-multas
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Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tj-julga-acao-penal-contra-prefeito-de-
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Título  : Acusado de agredir esposa e sogra, prefeito de Maribondo, AL, deve ser julgado na terça
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Título  : Justiça determina desligamento e retirada dos pardais de trânsito de Maceió e anulação das 
multas
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/justica-determina-desligamento-e-dos-pardais-de-
transito-em-maceio-e-anulacao-das-multas.ghtml
Título  : Credores e ex-funcionários reclamam de prejuízo causado por atraso de pagamento de 
dívidas de usina falida em Capinópolis
Link     :  https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/credores-e-ex-funcionarios-reclamam-
de-prejuizo-causado-por-atraso-de-pagamento-de-dividas-de-usina-falida-em-capinopolis.ghtml

Título  : TJ julga ação penal contra prefeito de Maribondo, por lesão corporal
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/categoria/tj-julga-acao-penal-contra-
prefeito-de-maribondo-por-lesao-corporal/?cHash=6ecafafe5788a1542e390341703d0059

Título  : Justiça mantém suspensão de 'pardais'
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/transito/pardais-justica-acata-pedido-do-
ministerio-publico/?cHash=8fa9aa4a0844815d9162b497757aa86b

Título  : Decisão dá mais munição para os cassadores de pardais - Blog Ricardo Mota
Link     : http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2018/05/14/mais-municao-para-os-cassadores-de-
pardais/

Título  : Celyrio Adamastor nega efeito suspensivo à condenação de Paulão na Taturana  - Blog 
Ricardo Mota
Link     : http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2018/05/14/celyrio-adamastor-nega-efeito-suspensivo-
a-condenacao-de-paulao-na-taturana/

Título  : Acusados de matar padrasto de amigo vão a júri popular nesta terça (16)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1152854/acusados-de-matar-padrasto-de-amigo-vao-
juri-popular-nesta-terca-16/

Título  : Justiça determina retirada de radares eletrônicos e anulação de multas
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1152883/justica-determina-retirada-de-radares-
eletronicos-e-anulacao-de-multas/

Título  : Justiça Itinerante realiza ação em Branquinha, nesta quarta-feira (16)

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1153011/%EF%BB%BFjustica-itinerante-realiza-acao-
em-branquinha-nesta-quarta-feira-16/

Título  : Acusada de mandar matar companheiro vai a júri em Taquarana, nesta terça (15)
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companheiro-vai-juri-em-taquarana-nesta-terca-15/
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Título  : TJ/AL julga ação contra prefeito de Maribondo, por lesão corporal
Link     : http://radiosampaio.com.br/tj-al-julga-acao-contra-prefeito-de-maribondo-por-lesao-
corporal/
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Título  : TJ-AL julga ação penal contra prefeito de Maribondo por lesão corporal
Link     : https://alagoasalerta.com.br/noticias/geral/tj-al-julga-acao-penal-contra-prefeito-de-
maribondo-por-lesao-corporal

Título  : TJ julga ação contra prefeito acusado bater em esposa e sogra, em Alagoas
Link     : http://rotadosertao.com/noticia/116321-tj-julga-acao-contra-prefeito-acusado-bater-em-
esposa-e-sogra-em-alagoas
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Título  :  TJ/AL: ’Em Dia com a Justiça’ destaca Sala da Transcidadania em mutirão

Link     : https://www.anoreg.org.br/site/2018/05/14/tj-al-%EF%BB%BFem-dia-com-a-justica-
destaca-sala-da-transcidadania-em-mutirao/

Título  :  TJ julga ação penal contra prefeito de Maribondo por violência doméstica
Link     :  https://arapiraca.7segundos.com.br/blogs/paulo-marcello/110902/tj-julga-acao-penal-
contra-prefeito-de-maribondo-por-violencia-domestica.html

Título  : Justiça Itinerante oficializa 41 casamentos em cerimônia na Igreja Batista
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/19203/justica-itinerante-oficializa-41-casamentos-em-
cerimonia-na-igreja-batista

Título  : Justiça mantém suspensão dos radares eletrônicos de Maceió
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/19217/justica-mantem-suspensao-dos-radares-
eletronicos-de-maceio

Título  : TJ julga ação penal contra prefeito de Maribondo, por lesão corporal
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/19205/tj-julga-acao-penal-contra-prefeito-de-maribondo-
por-lesao-corporal

Título  : Acusados de matar padrasto de amigo vão a júri popular nesta terça
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Título  : Acusada de mandar matar companheiro vai a júri
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45872/acusada-de-mandar-matar-companheiro-
vai-a-juri

Título  : Justiça decide por suspensão dos pardais em Maceió e anulação das multas
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/14/justica-decide-por-suspensao-dos-
pardais-em-maceio-e-anulacao-das-multas/

Título  : TJ julga nesta terça ação penal contra o prefeito de Maribondo, por lesão corporal
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/05/14/%EF%BB%BFtj-julga-nesta-terca-
acao-penal-contra-o-prefeito-de-maribondo-por-lesao-corporal/
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Título  : Superintendente da SMTT é contra anulação de multas
Link     : http://www.anoticia.online/2018/05/14/superintendente-da-smtt-e-contra-anulacao-de-
multas/

Título  : Justiça mantém suspensão dos radares eletrônicos de Maceió
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/justica-mantem-suspensao-dos-
radares-eletronicos-de-maceio/

Título  : TJ julga ação penal contra prefeito de Maribondo, por lesão corporal
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/tj-julga-acao-penal-contra-prefeito-de-
maribondo-por-lesao-corporal/

Título  : Justiça mantém os pardais eletrônicos suspensos em Maceió
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/pajucara-noite/single/video/justica-mantem-os-
pardais-eletronicos-suspensos-em-maceio/?cHash=7717c546a51f853506a4ea31c6d6bccc

Título  : A retirada dos pardais eletrônicos em Maceió – Ponto Crítico
Link     : http://www.tnh1.com.br/tnh1-tv/canal/ponto-critico/single/video/a-retirada-dos-pardais-
eletronicos-em-maceio/?cHash=9f18c15b6b602bb2656dcea4f5716f06

Título  : Justiça determina desligamento e retirada dos pardais em Maceió; multas devem ser 
anuladas
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Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/justica-determina-
desligamento-e-retirada-dos-pardais-em-maceio-multas-devem-ser-anuladas/6735519/

Título  : JUIZ MANDA RETIRAR PARDAIS E ANULA MULTAS DOS RADARES, EM 
MACEIÓ 
Link     : http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=100287845258

Título  : STF NÃO PODIA SOLTAR ACUSADO DE DESVIAR R$ 17 MILHÕES, EM 
ALAGOAS, DIZ PGR 
Link     : http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=100284735702

Título  : Acusada de mandar matar companheiro vai a júri em Taquarana, nesta terça (15)
Link     : http://www.jornaldealagoas.com.br/justica/18498/2018/05/14/acusada-de-mandar-matar-
companheiro-vai-a-juri-em-taquarana-nesta-terca-15

Título  : Acusados de matar padrasto de amigo vão a júri popular nesta terça (15)
Link     : http://www.jornaldealagoas.com.br/justica/18471/2018/05/14/acusados-de-matar-padrasto-
de-amigo-vo-a-juri-popular-nesta-terca-15

Link CNJ_______________________________________________________________________

Título  : Audiências Concentradas - Reportagem Lídia Lemos/ Dra. Fátima Pirauá – TV Tribunal
Link     : https://www.youtube.com/watch?
v=TYYH6UocTK0&list=PLVwNANcUXyA8ckDVkW51XdBS5uQ5rMdr3&index=0

Título  : Justiça mantém suspensão dos radares eletrônicos de Maceió
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/justica-mantem-suspensao-dos-
radares-eletronicos-de-maceio/
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