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Título  : Dois acusados de matar vice de Pilar são absolvidos; 3º é condenado a 24 anos
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1214233/dois-acusados-de-matar-vice-de-pilar-sao-
absolvidos-3o-e-condenado-a-24-anos/

Título  : Assassino de Jaciara é condenado a mais de 17 anos; MP irá pedir 30
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1214216/assassino-de-jaciara-e-condenado-a-mais-de-
17-anos-mp-ira-pedir-30/

Título  : Justiça realiza casamento coletivo de 85 casais em Pilar
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1214213/justica-realiza-casamento-coletivo-de-85-
casais-em-pilar/

Título  :  Dois réus são absolvidos e um é condenado a 24 anos de prisão pela morte de Beto 
Campanha
Link   :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/03/15/dois-reus-sao-absolvidos-e-um-e-
condenado-a-24-anos-de-prisao-pela-morte-de-beto-campanha.ghtml

Título  : Condenado acusado de matar ex-vice-prefeito Beto Campanha
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/55698/condenado-acusado-de-matar-ex-vice-
prefeito-beto-campanha

Título  : Caso Beto Campanha: reus apontados com executores do crime são absolvidos
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/335788/2019/03/15/caso-beto-campanha-reus-
apontados-como-executores-do-crime-sao-absolvidos

Título  :  Juiz intima Prefeitura de Arapiraca, DER e Eletrobrás
Link   :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/03/15/juiz-intima-prefeitura-de-arapiraca-
der-e-eletrobras/
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Título  :  Filho que matou a mãe após sermão é condenado a 21 anos de prisão
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/63493/filho_que_matou_a_mae_apos_sermao_e_condena
do_a_21_anos_de_prisao

Título  :  Caso Jaciara: réu é condenado a 17 anos e dez meses por crime triplamente qualificado
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/63491/caso_jaciara_reu_e_condenado_a_17_anos_e_dez_
meses_por_crime_triplamente_qualificado

Título  : Beto Campanha: Júri absolve um acusado e condena outro pela morte
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/03/acusado-de-assassinar-beto-campanha-
e-absolvido-por-clemencia-em-juri-popular_72383.php

Título  : Acusado de matar ex-esposa é condenado a 17 anos e dez meses em regime fechado
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/acusado-de-matar-ex-esposa-e-condenado-a-17-anos-e-
dez-meses-em-regime-fechado/

Título  : Dois reus são absolvidos e um condenado a 24 anos de prisão pela morte de Beto 
Campanha
Link   : http://www.estadaoalagoas.com.br/dois-reus-sao-absolvidos-e-um-e-condenado-a-24-anos-
de-prisao-pela-morte-de-beto-campanha/

Título  : Acusado de matar a mãe é condenado a 21 anos de prisão
Link   :  http://www.estadaoalagoas.com.br/acusado-de-matar-a-mae-e-condenado-a-21-anos-de-
prisao/

Título  : Acusado de torturar e matar ex-mulher em Coruripe é condenado a quase 18 anos de prisão
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/15/03/2019/acusado-de-torturar-e-matar-
exmulher-em-coruripe-e-condenado-a-quase-18-anos-de-prisao/138330

Título  : Júri condena um dos réus pelo homicídio de ex-vice-prefeito de Pilar
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juri-condena-um-dos-reus-pelo-homicidio-de-ex-vice-
prefeito-de-pilar/
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