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Título : Sargento  acusado de matar irmãos durante abordagem policial vai a júri popular
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/47176-sargento-acusado-de-matar-
irmaos-durante-abordagem-policial-vai-a-juri-popular 

Título : Mãe condenada pela morte de 2 filhos tem pena de 80 anos mantida
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/05/47154-mae-condenada-pela-morte-de-2-
filhos-tem-pena-de-80-anos-mantida 

Título : Militar acusado de assassinar irmãos e pedreiro durante abordagem vai a júri popular
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339879/2019/05/29/militar-acusado-de-assassinar-
irmaos-e-pedreiro-durante-abordagem-vai-a-juri-popular 

Título : Assassino confesso do vereador Silvanio Barbosa é condenado a 24 anos de prisão
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339841/2019/05/29/assassino-confesso-do-
vereador-silvanio-barbosa-e-condenado-a-24-anos-de-prisao 

Título : Justiça mantém pena de 80 anos para mãe condenada pela morte de 2 filhos
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339837/2019/05/29/justica-mantem-pena-de-80-
anos-para-mae-condenada-pela-morte-de-2-filhos 

Título : Por amor aos filhos, mães buscam ajuda para superar violência doméstica
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/339839/2019/05/29/por-amor-aos-filhos-maes-
buscam-ajuda-para-superar-violencia-domestica 

Título : Governador Renan Filho sanciona lei que libera venda de bebidas alcoólicas em 
estádios
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2019/05/29/governador-renan-filho-sanciona-lei-
que-libera-venda-de-bebidas-alcoolicas-em-estadios/ 

Título : Acusados de matar fiscal da SMTT vão a júri nesta quarta-feira (29)
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/05/29/%EF%BB%BFacusados-de-matar-
fiscal-da-smtt-vao-a-juri-nesta-quarta-feira-29-2/ 

Título : Justiça mantém pena de 80 anos para mãe condenada pela morte de 2 filhos
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Link   : https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/05/29/%EF%BB%BFjustica-mantem-pena-
de-80-anos-para-mae-condenada-pela-morte-de-2-filhos/ 

Título : Evento debate combate à violência sexual e proteção de crianças e adolescentes
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/brasil/2019/05/29/evento-debate-combate-a-violencia-
sexual-e-protecao-de-criancas-e-adolescentes/ 

Título : Presidente do TJ e Fecomércio discutem situação dos comerciantes do Pinheiro
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/29/%EF%BB%BFpresidente-do-tj-e-
fecomercio-discutem-situacao-dos-comerciantes-do-pinheiro/ 

Título :  Washington Luiz se reúne com advogados criminalistas nesta quinta-feira, 30
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/%EF%BB%BFwashington-luiz-se-
reune-com-advogados-criminalistas-nesta-quinta-feira-30/ 

Título : Acusado de latrocínio contra o vereador Silvânio Barbosa é condenado a 24 anos de 
reclusão
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/acusado-de-latrocinio-contra-o-
vereador-silvanio-barbosa-e-condenado-24-anos-de-reclusao-crime-ocorreu-em-setembro-de-2018-
no-apartamento-da-vitima-no-bairro-antares-decisao-foi-proferida-nessa-t/ 

Título : TJ mantém decisão que manda PM acusado de matar irmãos deficientes para júri
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-mantem-decisao-que-manda-pm-
acusado-de-matar-irmaos-deficientes-para-juri_77853.php 

Título :  TJ julga recurso da defesa de sargento acusado de matar irmãos no Village
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-julga-recurso-da-defesa-de-sargento-
acusado-de-matar-tres-pessoas-em-maceio_77834.php 

Título : Alagoas é o estado com mais presos provisórios do Brasil, aponta levantamento
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-e-o-estado-com-mais-presos-provisorios-do-
brasil-aponta-levantamento/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina é condenado a 26 anos de prisão
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-matar-
barbara-regina-e-condenado-a-26-anos-de-prisao/7651253/ 

Título : Assassino do vereador Silvânio Barbosa é condenado a 24 anos de prisão - AL TV 2ª 
Edição 

http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-matar-barbara-regina-e-condenado-a-26-anos-de-prisao/7651253/
http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/acusado-de-matar-barbara-regina-e-condenado-a-26-anos-de-prisao/7651253/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-e-o-estado-com-mais-presos-provisorios-do-brasil-aponta-levantamento/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-e-o-estado-com-mais-presos-provisorios-do-brasil-aponta-levantamento/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-julga-recurso-da-defesa-de-sargento-acusado-de-matar-tres-pessoas-em-maceio_77834.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-julga-recurso-da-defesa-de-sargento-acusado-de-matar-tres-pessoas-em-maceio_77834.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-mantem-decisao-que-manda-pm-acusado-de-matar-irmaos-deficientes-para-juri_77853.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/05/tj-mantem-decisao-que-manda-pm-acusado-de-matar-irmaos-deficientes-para-juri_77853.php
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/acusado-de-latrocinio-contra-o-vereador-silvanio-barbosa-e-condenado-24-anos-de-reclusao-crime-ocorreu-em-setembro-de-2018-no-apartamento-da-vitima-no-bairro-antares-decisao-foi-proferida-nessa-t/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/acusado-de-latrocinio-contra-o-vereador-silvanio-barbosa-e-condenado-24-anos-de-reclusao-crime-ocorreu-em-setembro-de-2018-no-apartamento-da-vitima-no-bairro-antares-decisao-foi-proferida-nessa-t/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/acusado-de-latrocinio-contra-o-vereador-silvanio-barbosa-e-condenado-24-anos-de-reclusao-crime-ocorreu-em-setembro-de-2018-no-apartamento-da-vitima-no-bairro-antares-decisao-foi-proferida-nessa-t/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/%EF%BB%BFwashington-luiz-se-reune-com-advogados-criminalistas-nesta-quinta-feira-30/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/05/%EF%BB%BFwashington-luiz-se-reune-com-advogados-criminalistas-nesta-quinta-feira-30/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/29/%EF%BB%BFpresidente-do-tj-e-fecomercio-discutem-situacao-dos-comerciantes-do-pinheiro/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/05/29/%EF%BB%BFpresidente-do-tj-e-fecomercio-discutem-situacao-dos-comerciantes-do-pinheiro/
https://tribunahoje.com/noticias/brasil/2019/05/29/evento-debate-combate-a-violencia-sexual-e-protecao-de-criancas-e-adolescentes/
https://tribunahoje.com/noticias/brasil/2019/05/29/evento-debate-combate-a-violencia-sexual-e-protecao-de-criancas-e-adolescentes/
https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/05/29/%EF%BB%BFjustica-mantem-pena-de-80-anos-para-mae-condenada-pela-morte-de-2-filhos/
https://tribunahoje.com/noticias/policia/2019/05/29/%EF%BB%BFjustica-mantem-pena-de-80-anos-para-mae-condenada-pela-morte-de-2-filhos/


Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/assassino-do-vereador-
silvanio-barbosa-e-condenado-a-24-anos-de-prisao/7653367/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina é condenado a 26 anos de prisão  - Balanço Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/acusado-de-matar-barbara-regina-e-condenado-a-26-
anos-de-prisao-1/ 

Título : Acusado de matar Bárbara Regina é condenado a 26 anos de prisão  - Fique Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/acusado-de-matar-barbara-regina-e-condenado-a-26-
anos-de-prisao-2/ 

Título : Segundo levantamento, Alagoas é o estado com mais presos provisórios do Brasil  - 
Pajuçara Noite
Link   : https://www.tnh1.com.br/video/vid/segundo-levantamento-alagoas-e-o-estado-com-mais-
presos-provisorios-do-brasil/ 

Título : Militar acusado de matar irmãos em abordagem policial vai a Júri Popular
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229292/militar-acusado-de-matar-irmaos-em-
abordagem-policial-vai-a-juri-popular/ 

Título : Academia deve readmitir e indenizar aluna expulsa sem justificativa
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229323/academia-deve-readmitir-e-indenizar-aluna-
expulsa-sem-justificativa/ 

Título : Acusado de assassinar vereador de Maceió é condenado a 24 anos de prisão
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229216/acusado-de-assassinar-vereador-de-maceio-e-
condenado-a-24-anos-de-prisao/ 

Título : Justiça mantém pena de 80 anos para mãe condenada por matar dois filhos
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1229196/justica-mantem-pena-de-80-anos-para-mae-
condenada-por-matar-dois-filhos/ 

Título : Presidente do TJ e Fecomércio discutem situação dos comerciantes do Pinheiro
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/05/29/140685/presidente-do-tj-e-
fecomercio-discutem-situacao-dos-comerciantes-do-pinheiro.html 
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