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Título : Tribunal de Justiça premia servidores que se destacaram na coleta seletiva
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-
servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-
julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/ 

Título : Juizado da Mulher promove ação do Agosto Lilás em comunidade de Arapiraca
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/juizado-da-mulher-promove-acao-do-
agosto-lilas-em-comunidade-carente-de-arapiraca-presidente-tutmes-airan-destacou-importancia-
de-conscientizar-sociedade-sobre-importancia-de-combater-violenci/ 

Título : Tribunal de Justiça premia servidores que se destacaram na coleta seletiva
Link   : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-
servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-
julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/ 

Título : Ex-Coronel Cavalcante e irmão vão ao banco dos reus nesta quinta pelo assassinato do cabo 
Gonçalves
Link   : https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14676/2019/08/22/ex-coronel-cavalcante-e-
irmao-vao-ao-banco-dos-reus-nesta-quinta-pelo-assassinato-do-cabo-goncalves 

Título : Coronel Cavalcante e irmão vão a júri popular nesta quinta-feira
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/coronel-cavalcante-e-irmao-vao-a-juri-
popular-nesta-quinta-feira_83873.php 

Título : Irmã de cabo Gonçalves afirma que vítima foi assassinada com mais de 70 tiros
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83942.php 

Título : 'Homem que matou meu irmão tentou agredi-lo dentro do caixão', diz irmã de PM
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/homem-que-matou-meu-irmao-tentou-
agredi-lo-dentro-do-caixao-diz-irma-de-pm_83944.php 

Título : Acusados do assassinato de advogado em sala comercial na Ponta Verde vão a júri
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-
em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-a-juri-_83985.php 

Título : 'Deus fez com que eu voltasse a esse tribunal', diz Cavalcante em depoimento
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/deus-fez-com-que-eu-voltasse-a-esse-
tribunal-diz-cavalcante-em-depoimento_83976.php 

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/deus-fez-com-que-eu-voltasse-a-esse-tribunal-diz-cavalcante-em-depoimento_83976.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/deus-fez-com-que-eu-voltasse-a-esse-tribunal-diz-cavalcante-em-depoimento_83976.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-a-juri-_83985.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/acusados-do-assassinato-de-advogado-em-sala-comercial-na-ponta-verde-vao-a-juri-_83985.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/homem-que-matou-meu-irmao-tentou-agredi-lo-dentro-do-caixao-diz-irma-de-pm_83944.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/homem-que-matou-meu-irmao-tentou-agredi-lo-dentro-do-caixao-diz-irma-de-pm_83944.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_83942.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/coronel-cavalcante-e-irmao-vao-a-juri-popular-nesta-quinta-feira_83873.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/coronel-cavalcante-e-irmao-vao-a-juri-popular-nesta-quinta-feira_83873.php
https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14676/2019/08/22/ex-coronel-cavalcante-e-irmao-vao-ao-banco-dos-reus-nesta-quinta-pelo-assassinato-do-cabo-goncalves
https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14676/2019/08/22/ex-coronel-cavalcante-e-irmao-vao-ao-banco-dos-reus-nesta-quinta-pelo-assassinato-do-cabo-goncalves
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/tribunal-de-justica-premia-servidores-que-se-destacaram-na-coleta-seletiva-premiacao-foi-referente-aos-meses-de-junho-e-julho-quando-foram-encaminhadas-para-reciclagem-88-toneladas-de-lixo-presi/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/08/juizado-da-mulher-promove-acao-do-agosto-lilas-em-comunidade-carente-de-arapiraca-presidente-tutmes-airan-destacou-importancia-de-conscientizar-sociedade-sobre-importancia-de-combater-violenci/
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Título : 'Quem matou o cabo Gonçalves foi o sistema', diz Cavalcante durante julgamento
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/quem-matou-o-cabo-goncalves-foi-o-
sistema-diz-cavalcante-durante-julgamento_83988.php 

Título : Coronel Cavalcante é condenado a 21 anos de prisão pela morte do cabo Gonçalves
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/_84032.php 

Título : Defesa de irmãos Cavalcante vai pedir clemência em novo júri por homicídio
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/defesa-de-irmaos-cavalcante-vai-pedir-clemencia-em-
novo-juri-por-homicidio/ 

Título : Com reforço de segurança, coronel Cavalcante e irmão vão a júri nesta quinta
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/com-reforco-de-seguranca-coronel-cavalcante-e-
irmao-vao-a-juri-nesta-quinta/?utm_source=social_mais&utm_medium=widget 

Título :  'Ex-coronel Cavalcante foi ao velório agredir corpo do meu irmão', diz testemunha
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ex-coronel-cavalcante-foi-ao-velorio-agredir-corpo-
do-meu-irmao-diz-testemunha/ 

Título : Gangue fardada: ‘Coronel Cavalcante’ e irmão voltam a sentar no banco dos réus
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243025/gangue-fardada-coronel-cavalcante-e-irmao-
voltam-a-sentar-no-banco-dos-reus/ 

Título : Advogado acusado de mandar matar sócio vai a Júri Popular
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243140/advogado-acusado-de-mandar-matar-socio-
vai-a-juri-popular/ 

Título : Justiça determina prisão preventiva de cadeirante detida por tráfico de drogas
Link   : http://www.alagoas24horas.com.br/1243157/justica-determina-prisao-preventiva-de-
cadeirante-detida-por-trafico-de-drogas/ 

Título : Irmã de cabo Gonçalves afirma que vítima foi assassinada com mais de 70 tiros
Link   :  http://radiogazetaweb.com/noticias/83942/Irma-de-cabo-Gon%C3%A7alves-afirma-que-
vitima-foi-assassinada-com-mais-de-70-tiros 

Título : Coronel Cavalcante é condenado a 21 anos de prisão pela morte do cabo Gonçalves
Link   : https://www.radiogazetaweb.com/noticias/84032/Coronel-Cavalcante-e-condenado-a-21-
anos-de-prisao-pela-morte-do-cabo-Gon%C3%A7alves 

Título : Irmã de cabo Gonçalvez revela que ele passou oito anos lutando para se manter vivo
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Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344402/2019/08/22/irma-de-cabo-goncalves-
revela-que-ele-passou-oito-anos-lutando-para-se-manter-vivo 

Título : Irmãos Cavalcante dizem que depoimento anterior foi todo monatdo para comprometer 
deputados
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/344442/2019/08/22/irmaos-cavalcante-dizem-que-
depoimento-anterior-foi-todo-montado-para-comprometer-os-deputados
 

Título : Coronel Cavalcante e irmão voltam ao banco dos reus pela morte do cabo Gonçalves
Link   : http://www.estadaoalagoas.com.br/coronel-cavalcante-e-irmao-voltam-ao-banco-dos-reus-
pela-morte-do-cabo-goncalves/ 

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

Título : “Não enterrei um homem, enterrei a metade de um”, diz irmã de cabo Gonçalves
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/22/147395/nao-enterrei-um-homem-
enterrei-a-metade-de-um-diz-irma-de-cabo-goncalves.html 

Título :  Coronel Cavalcante e irmão sentam no banco dos réus nesta quinta
Link   :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/22/147376/coronel-cavalcante-e-irmao-
sentam-no-banco-dos-reus-nesta-quinta.html 

Título : Preenchimento de cavidades abertas pela Braskem custarão R$ 15 bilhões
Link   : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/08/22/147425/preenchimento-de-cavidades-
abertas-pela-braskem-custarao-r-15-bilhoes.html 

Título : Ex-tenente-coronel Cavalcante e o irmão dele vão a julgamento nesta quinta
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/videos/v/ex-tenente-coronel-cavalcante-e-o-irmao-dele-vao-
a-julgamento-nesta-quinta/7862147/ 

Título : Ex-tenente-coronel Cavalcante e o irmão são julgados pelo homicídio do cabo Gonçalves
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-1edicao/videos/t/edicoes/v/ex-tenente-coronel-
cavalcante-e-o-irmao-sao-julgados-pelo-homicidio-do-cabo-goncalves/7863235/ 

Título : Coronel Cavalcante e irmão são julgados pela morte do cabo Gonçalves
Link   : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/coronel-cavalcante-e-irmao-
sao-julgados-pela-morte-do-cabo-goncalves/7864466/ 

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título : Coronel Cavalcante e irmão são julgados por morte do cabo Gonçalves, em Maceió
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Link   : https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/coronel-cavalcante-e-irmao-sao-julgados-por-
morte-do-cabo-goncalves-em-maceio 

Título : Manoel Cavalcante e irmão são julgados por morte do cabo Gonçalves, em Maceió
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/08/22/manoel-cavalcante-e-irmao-sao-
julgados-por-morte-do-cabo-goncalves-em-maceio.ghtml 

OP9____________________________________________________________________________

Título : Cabo Gonçalves: irmã diz que PM foi morto porque negou matar prefeito
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/cabo-goncalves-irma-diz-que-pm-foi-morto-porque-
negou-matar-prefeito/ 

Cana Online_____________________________________________________________________

Título : Leilão da Usina Guaxuma é novamente suspenso pela justiça de Alagoas
Link   : http://www.canaonline.com.br/conteudo/leilao-da-usina-guaxuma-e-novamente-suspenso-
pela-justica-de-alagoas.html 

Título : Coronel Cavalcante e irmão voltam ao banco dos réus pela morte do cabo Gonçalves
Link   : https://al1.com.br/noticias/justica/35152/Portal_AL1 

Título : Caso 'Cabo Gonçalves': Manoel Cavalcante e irmão vão a julgamento hoje  - Balanço Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/caso-cabo-goncalves-manoel-cavalcante-e-irmao-vao-
a-julgamento-hoje/ 

Título : Ex-tenente-coronel Cavalcante e irmão vão a júri pela morte do Cabo Gonçalves – Fique 
Alerta
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/ex-tenente-coronel-cavalcante-e-irmao-vao-a-juri-pela-
morte-do-cabo-goncalves/ 

Correio Notícia___________________________________________________________________

Título : Coronel Cavalcante é condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato do Cabo Gonçalves
Link   : https://correionoticia.com.br/noticia/policia/coronel-cavalcante-e-condenado-a-21-anos-de-
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