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Título : Desembargador José Carlos Malta é homenageado em solenidade do Dia do Soldado
Link   : http://www.sertao24horas.com.br/2019/08/23/desembargador-jose-carlos-malta-e-
homenageado-em-solenidade-do-dia-do-soldado/ 

Título : Coronel Cavalcante é condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato do cabo Gonçalves
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243169/coronel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-
de-prisao-pelo-assassinato-do-cabo-goncalves/ 

Título : Judiciário suspende atividades na capital nesta segunda-feira (26)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243211/judiciario-suspende-atividades-na-capital-
nesta-segunda-feira-26/ 

Título : Acusado de matar namorada após boato de traição vai a júri na quarta (28)
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243223/acusado-de-matar-namorada-apos-boato-de-
traicao-vai-a-juri-na-quarta-28/ 

Título : Protesto deixa trânsito parado nos dois sentidos da Av. Fernandes Lima
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243336/protesto-deixa-transito-parado-nos-dois-
sentidos-da-av-fernandes-lima/ 

OP9____________________________________________________________________________

Título : Coronel Cavalcante é condenado a 21 anos por morte de cabo
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/coronel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-por-morte-
de-cabo/ 

Título : Capacitar estrutura policial pode reduzir riscos de injustiças
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/capacitar-estrutura-policial-pode-reduzir-riscos-de-
injusticas/ 

Título : Coronel Cavalcante não poderá recorrer da decisão em liberdade, afirma TJ/AL
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/coronel-cavalcante-nao-podera-
recorrer-da-decisao-em-liberdade-afirma-tjal_84045.php 

Título : Judiciário suspende atividades na capital nesta segunda-feira (26)
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_84049.php 
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Título : TJ/AL vai selecionar 30 mediadores para atuar na capital e no interior
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/tjal-vai-selecionar-30-mediadores-para-
atuar-na-capital-e-no-interior_84056.php 

Título : Após condenação, ex-coronel Cavalcante é recolhido ao Presídio Militar
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/apos-condenacao-ex-coronel-
cavalcante-e-recolhido-no-presidio-militar_84079.php 

Título : Entidades acolhedoras e órgãos públicos lançam projeto de prevenção ao suicídio
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/entidades-acolhedoras-e-orgaos-
publicos-lancam-projeto-de-prevencao-ao-suicidio_84057.php 

Rádio Sampaio___________________________________________________________________

Título : Manoel Cavalcante é condenado a 21 anos e irmão é absolvido pela morte do cabo 
Gonçalves
Link   : http://radiosampaio.com.br/manoel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-e-irmao-e-
absolvido-pela-morte-do-cabo-goncalves/ 

Título : Coronel Cavalcante não poderá  recorrer da decisão em liberdade diz TJ
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344475/2019/08/23/coronel-cavalcante-nao-
podera-recorrer-da-decisao-em-liberdade-diz-tj 

Título : Acusado de matar namorada após boato de traição vai a juri
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344481/2019/08/23/acusado-de-matar-namorada-
apos-boato-de-traicao-vai-a-juri 

Título : Em protesto moradores do Pinheiro, Bebedouro e Mutange fecham Avenida Fernandes 
Lima
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344521/2019/08/23/em-protesto-moradores-do-
pinheiro-bebedouro-e-mutange-fecham-avenida-fernandes-lima 

Título : Acusado de matar namorada após boato de traição vai a juri próxima semana
Link   : https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49463-acusado-de-matar-namorada-
apos-boato-de-traicao-vai-a-juri-proxima-quarta 

Título : Acusados na morte de advogado em sala comercial na Ponta Verde vão a júri
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/acusados-do-assassinato-de-
advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-juri-popular-reus-foram-pronunciados-por-
homicidio-duplamente-qualificado-por-motivacao-torpe-e-recurso-que-impossibilitou/ 

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/entidades-acolhedoras-e-orgaos-publicos-lancam-projeto-de-prevencao-ao-suicidio_84057.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/entidades-acolhedoras-e-orgaos-publicos-lancam-projeto-de-prevencao-ao-suicidio_84057.php
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-juri-popular-reus-foram-pronunciados-por-homicidio-duplamente-qualificado-por-motivacao-torpe-e-recurso-que-impossibilitou/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-juri-popular-reus-foram-pronunciados-por-homicidio-duplamente-qualificado-por-motivacao-torpe-e-recurso-que-impossibilitou/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-juri-popular-reus-foram-pronunciados-por-homicidio-duplamente-qualificado-por-motivacao-torpe-e-recurso-que-impossibilitou/
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49463-acusado-de-matar-namorada-apos-boato-de-traicao-vai-a-juri-proxima-quarta
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/08/49463-acusado-de-matar-namorada-apos-boato-de-traicao-vai-a-juri-proxima-quarta
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344521/2019/08/23/em-protesto-moradores-do-pinheiro-bebedouro-e-mutange-fecham-avenida-fernandes-lima
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344521/2019/08/23/em-protesto-moradores-do-pinheiro-bebedouro-e-mutange-fecham-avenida-fernandes-lima
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344481/2019/08/23/acusado-de-matar-namorada-apos-boato-de-traicao-vai-a-juri
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344481/2019/08/23/acusado-de-matar-namorada-apos-boato-de-traicao-vai-a-juri
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344475/2019/08/23/coronel-cavalcante-nao-podera-recorrer-da-decisao-em-liberdade-diz-tj
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344475/2019/08/23/coronel-cavalcante-nao-podera-recorrer-da-decisao-em-liberdade-diz-tj
http://radiosampaio.com.br/manoel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-e-irmao-e-absolvido-pela-morte-do-cabo-goncalves/
http://radiosampaio.com.br/manoel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-e-irmao-e-absolvido-pela-morte-do-cabo-goncalves/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/apos-condenacao-ex-coronel-cavalcante-e-recolhido-no-presidio-militar_84079.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/apos-condenacao-ex-coronel-cavalcante-e-recolhido-no-presidio-militar_84079.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/tjal-vai-selecionar-30-mediadores-para-atuar-na-capital-e-no-interior_84056.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/tjal-vai-selecionar-30-mediadores-para-atuar-na-capital-e-no-interior_84056.php


Título : Manoel Cavalcante é condenado a 21 anos de prisão pela morte de cabo Gonçalves
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/manoel-cavalcante-e-
condenado-a-21-anos-de-prisao-pela-morte-de-cabo-goncalves/7865147/ 

Título : Juizado da Mulher promove ação do Agosto Lilás em comunidade de Arapiraca
Link   : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/68587/juizado_da_mulher_promove_acao_do_agosto_lila
s_em_comunidade_de_arapiraca 

Título : Seleção para juiz leigo: TJAL publica pedidos de isenção deferidos
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/23/147488/selecao-para-juiz-leigo-tjal-
publica-pedidos-de-isencao-deferidos.html 

Título : Coronel Cavalcante não poderá recorrer da decisão em liberdade, diz TJ
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/23/147481/coronel-cavalcante-nao-
podera-recorrer-da-decisao-em-liberdade-diz-tj.html 

 
Título : Ex-coronel Cavalcante é condenado a 21 anos pelo assassinato do cabo Gonçalves
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ex-coronel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-pelo-
assassinato-do-cabo-goncalves/ 

Título : TJ de Alagoas publica edital para a seleção de 30 mediadores
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-de-alagoas-publica-edital-para-a-selecao-de-30-
mediadores/ 

Título : Manoel Cavalcante e irmão são julgados por morte do cabo Gonçalves, em Maceió
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/23/08/2019/manoel-cavalcante-e-irmao-
sao-julgados-por-morte-do-cabo-goncalves-em-maceio/144289 

Título : TJ de Alagoas publica edital para a seleção de 30 mediadores
Link   : http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/23/08/2019/65279tj-de-alagoas-publica-
edital-para-a-selecao-de-30-mediadores/144321 
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Título : Depois de 6 anos de espera, aprovados no concurso público serão convocados em Girau
Link   : https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/08/23/depois-de-6-anos-de-espera-aprovados-
no-concurso-publico-serao-convocados-em-girau/ 

EXTRA_________________________________________________________________________

Título : Em meio a ameaças e ataques em redes sociais, juízes terão segurança 24h por dia
Link   : https://extra.globo.com/noticias/brasil/em-meio-ameacas-ataques-em-redes-sociais-juizes-
terao-seguranca-24h-por-dia-23898183.html 

Título : TJ e MP-AL suspendem atividades na segunda-feira, véspera de feriado
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/23/tj-e-mp-al-suspendem-atividades-na-
segunda-feira-vespera-de-feriado.ghtml 

Título : Manoel Cavalcante é condenado a 21 anos e irmão é absolvido pela morte do cabo 
Gonçalves
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/23/manoel-cavalcante-e-condenado-a-21-
anos-e-irmao-e-absolvido-pela-morte-do-cabo-goncalves.ghtml 

Título : TJ de Alagoas lança edital para seleção de mediadores
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/23/tj-de-alagoas-lanca-edital-para-selecao-
de-mediadores.ghtml 

Título : Prefeitura de Girau do Ponciano, AL, vai convocar aprovados do concurso público de 2012
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/23/prefeitura-de-girau-do-ponciano-al-vai-
convocar-aprovados-do-concurso-publico-de-2012.ghtml 

Alagoas Brasil Notícias____________________________________________________________

Título : Coronel Cavalcante não poderá recorrer da decisão em liberdade, afirma TJ/AL
Link   : https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2019/08/23/coronel-cavalcante-nao-podera-recorrer-da-
decisao-em-liberdade-afirma-tj-al/ 

Título : Judiciário suspende atividades na capital nesta segunda-feira (26)
Link   : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/84049/Judiciario-suspende-atividades-na-capital-
nesta-segunda-feira-(26) 

Título : Coronel Cavalcante não poderá recorrer da decisão em liberdade, afirma TJ/AL
Link   : https://www.radiogazetaweb.com/noticias/84045/interna-noticias.php 

Título :  Em meio a ameaças e ataques em redes sociais, juízes terão segurança 24h por dia
Link   :  https://oglobo.globo.com/brasil/em-meio-ameacas-ataques-em-redes-sociais-juizes-terao-
seguranca-24h-por-dia-23898159
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Real Deodorense__________________________________________________________________

Título : TJ e MP-AL suspendem atividades na segunda-feira, véspera de feriado
Link   : http://www.realdeodorense.com.br/noticias/alagoas/tj-e-mp-al-suspendem-atividades-na-
segunda-feira-vespera-de-feriado/23426  

Título : TJ de Alagoas publica edital para a seleção de 30 mediadores
Link   : https://painelnoticias.com.br/geral/157220/tj-de-alagoas-publica-edital-para-a-selecao-de-
30-mediadores 

Título : Judiciário regulariza 130 imóveis em Joaquim Gomes
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/35211/judiciario-regulariza-130-imoveis-em-joaquim-
gomes 

Blog Alberto Gomez_______________________________________________________________

Título : Em Piranhas, Coordenadoria da Mulher participa de evento voltado para adolescentes 
Link   : http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2019/08/em-piranhas-coordenadoria-da-
mulher.html 

Tudo no Minuto__________________________________________________________________

Título :  TJ/AL vai selecionar 30 mediadores para atuar na capital e no interior 
Link   :  http://tudonominuto.com.br/?p=48647 

Título : Judiciário Alagoano suspende atividades na capital nesta segunda-feira (26)
Link   : https://minutopalmeiradosindios.cadaminuto.com.br/noticia/7360/2019/08/23/judiciario-
suspende-atividades-na-capital-nesta-segunda-feira-26 
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