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Título  : Nova condenação eleva pena de Toninho Lins
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323958

Título  : TJ mantém bloqueio de bens de ex-secretário de Atalaia
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323959

Título  : EX-PREFEITO DE RIO LARGO PODE FICAR MAIS DE 33 ANOS NA PRISÃO APÓS 
NOVA DECISÃO DO TJ/AL
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=323957

Título  : Tribunal e cartórios de Alagoas recebem inspeção da Corregedoria
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tribunal-e-cartorios-de-alagoas-
recebem-inspecao-da-corregedoria_54462.php

Título  :  TJ-AL cobra informações de pedreira após abalos em Murici
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tj-al-cobra-informacoes-de-pedreira-
apos-abalos-em-murici_54445.php

Título  : Aos 81 anos, morre o jornalista Vladimir Calheiros vítima de pneumonia
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/aos-81-anos-morre-o-jornalista-
vladimir-calheiros-vitima-de-pneumonia-_54467.php

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro é condenado a 15 anos de reclusão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/acusado-de-homicidio-no-tabuleiro-e-
condenado-a-15-anos-de-reclusao_54460.php

Título  : TJ-AL remarca julgamento do recurso para anular absolvição de Mirella Granconato
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-remarca-julgamento-do-recurso-para-anular-
absolvicao-de-mirella-granconato.ghtml

Título  :  Morre o jornalista Vladimir Calheiros aos 81 anos em Maceió
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/morre-aos-81-anos-o-jornalista-vladimir-calheiros-
em-maceio.ghtml

Título  : Acusado de homicídio no Tabuleiro é condenado a 15 anos de reclusão
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1151786/acusado-de-homicidio-tabuleiro-e-condenado-
15-anos-de-reclusao/
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Título  : Nota de falecimento
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1151955/nota-de-falecimento-160/

Título  : Acusado de homicídio na parte alta da capital é condenado a 15 anos
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320414/2018/05/09/acusado-de-homicidio-na-parte-
alta-da-capital-e-condenado-a-15-anos

Título  :  Morre jornalista diretor-adjunto de comunicacão do TJ/AL
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320447/2018/05/09/morre-jornalista-diretor-
adjunto-de-comunicacao-do-tj-al

Título  : Morre aos 81 anos o jornalista Vladimir Calheiros
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/geral/morre-aos-81-anos-o-jornalista-
vladimir-calheiros/?cHash=a55d776e7c731d94784150321065f862

Título  : TJ/AL recebe Comissão de Inspeção do Conselho Nacional de Justiça
Link     : https://al1.com.br/noticias/justica/18965/tj-al-recebe-comissao-de-inspecao-do-conselho-
nacional-de-justica

Título  : Jornalista Vladimir Calheiros morre aos 81 anos em Maceió
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45724/jornalista-vladimir-calheiros-morre-aos-
81-anos-em-maceio

Título  : Aos 81 anos, morre o jornalista Vladimir Calheiros vítima de pneumonia
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/54467/Jornalista-Vladimir-Calheiros-morre-aos-
81-anos-em-Maceio

Título  : JORNALISMO PERDE O MESTRE VLADIMIR CALHEIROS, EM ALAGOAS 
Link     : http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=100127703124
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Título  : Morre jornalista diretor-adjunto de Comunicação do TJ/AL
Link     : http://programacidadania.com.br/morre-jornalista-diretor-adjunto-de-comunicacao-do-tjal/

Título  : TJ/AL recebe a Comissão de Inspeção do Conselho Nacional de Justiça
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/tjal-recebe-comissao-de-inspecao-do-
conselho-nacional-de-justica/

Título  : Corregedoria convoca juízes para Ação Global em Palmeira dos Índios
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/05/corregedoria-convoca-juizes-para-
acao-global-em-palmeira-dos-indios/

Título  : Morre, aos 81 anos, o jornalista Vladimir Calheiros
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/09/morre-aos-81-anos-o-jornalista-
vladimir-calheiros/

Título  : Jornalista Vladimir Calheiros morre aos 81 anos em Maceió
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/jornalista-vladimir-
calheiros-morre-aos-81-anos-em-maceio/6724707/

Título  : Morre jornalista Vladimir Calheiros
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/05/09/110584/morre-jornalista-vladimir-
calheiros.html

Título  : Morre aos 81 anos o jornalista Vladimir Calheiros
Link     : http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/18356/2018/05/09/morre-aos-81-anos-o-
jornalista-vladimir-calheiros

Título  : Morre, vítima de pneumonia, jornalista Vladimir Calheiros
Link     : http://www.jaenoticia.com.br/noticia/52548/Morre-vitima-de-pneumonia-jornalista-
Vladimir-Calheiros--
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Título  : Vladimir Calheiros, ex-editor do Jornal do Commercio, sai da vida para virar história
Link     : http://reporternordeste.com.br/blogs/odilonrios/vladimir-calheiros-ex-editor-do-jornal-do-
commercio-sai-da-vida-para-virar-historia/

Título  : Morre aos 81 anos o jornalista Vladimir Calheiros
Link     : 
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/52308/morre_aos_81_anos_o_jornalista_vladimir_calheir
os

Título  :  Presidência e Comunicação do TJAL lamentam falecimento do jornalista Vladimir 
Calheiros 
Link     : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn81776386/-presidencia-e-comunicacao-do-
tjal-lamentam-falecimento-do-jornalista-vladimir-calheiros

Título  :  Acusado de homicídio no Tabuleiro é condenado 
Link     : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn81752855/acusado-de-homicidio-no-
tabuleiro-e-condenado

Rádio Sampaio___________________________________________________________________

Título  : Pleno do TJ-AL condena ex-prefeito de Rio Largo
Link     : http://radiosampaio.com.br/pleno-do-tj-al-condena-ex-prefeito-de-rio-largo/
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