
11/09/2019

Título :  Acusado de causar morte por dirigir alcoolizado vai a júri nesta quinta-feira (12)
Link  :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/09/11/acusado-de-causar-morte-
por-dirigir-alcoolizado-vai-a-juri-nesta-quinta-feira-12 

Título : Vereador de Pilar acusado de ameaçar e perseguir secretária estadual deve retornar à prisão
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/11/149027/vereador-de-pilar-acusado-
de-ameacar-e-perseguir-secretaria-estadual-deve-retornar-a-prisao.html 

Título : Condenado, ex-coronel Cavalcante ganha liberdade nesta quarta (11)
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/11/149011/condenado-ex-coronel-
cavalcante-ganha-liberdade-nesta-quarta-11.html 

Título : Justiça determina que Veleiro melhore frota de ônibus em Rio Largo
Link  :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/11/149009/justica-determina-que-
veleiro-melhore-frota-de-onibus-em-rio-largo.html 

Título :  Inscrições para seleção de mediadores encerram-se nesta sexta (13)
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/11/148953/inscricoes-para-selecao-de-
mediadores-encerram-se-nesta-sexta-13.html 

Título :  Estão abertas as inscrições para seleção de mediadores do TJ-AL
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/11/estao-abertas-as-inscricoes-para-
selecao-de-mediadores-do-tj-al.ghtml 

Título : Justiça determina que Veleiro aumente e melhore qualidade da frota de ônibus em Rio 
Largo, AL
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/11/justica-determina-que-veleiro-aumente-
e-melhore-qualidade-da-frota-de-onibus-em-rio-largo-al.ghtml 

Título :  Vereador acusado de ameaçar primeira-dama do Pilar voltará à prisão
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/justica-decide-que-vereador-acusado-
de-ameacar-secretaria-deve-voltar-a-prisao_85566.php 

Título : Ex-tenente-coronel Cavalcante é solto 19 dias após ser condenado a 21 anos
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Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/ex-tenente-coronel-cavalcante-e-solto-
19-dias-apos-ser-condenado-a-21-anos_85545.php 

Título : Vereador acusado de ameaçar primeira-dama do Pilar voltará à prisão
Link  :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/justica-decide-que-vereador-acusado-
de-ameacar-secretaria-deve-voltar-a-prisao_85566.php 

Título :  Judiciário alagoano coleta DNA na residência de idosa que estava acamada
Link  :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/_85537.php 

Título :  Vereador de Pilar acusado de ameaçar e perseguir secretária estadual deve retornar à prisão
Link  :   https://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/11/09/2019/65279vereador-de-pilar-acusado-
de-ameacar-e-perseguir-secretaria-estadual-deve-retornar-a-prisao/145015 

Título :  Chapa de oposição diz que prisão de vereador é política e lamenta silêncio da Uveal
Link  :   https://aquiacontece.com.br/post/roberto-lopes/11/09/2019/chapa-de-oposicao-diz-que-
prisao-de-vereador-e-politica-e-lamenta-silencio-da-uveal/145016 

Título : Justiça cassa liminar e vereador acusado de ameaçar e perseguir primeira-dama de Pilar 
deve retornar à prisão
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/345571/2019/09/11/justica-cassa-liminar-e-
vereador-acusado-de-ameacar-e-perseguir-primeira-dama-do-pilar-deve-retornar-a-prisao 

Título : Tribunal de Justiça prorroga inscrições com 30 vagas para mediadores
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/345552/2019/09/11/tribunal-de-justica-prorroga-
inscricoes-com-30-vagas-para-mediadores 

Título : TJ determina que Veleiro melhore frota de ônibus em Rio Largo
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/345549/2019/09/11/tj-determina-que-veleiro-
melhore-frota-de-onibus-em-rio-largo 

OP9____________________________________________________________________________

Título :  Acusado de ameaçar secretária, vereador por Pilar volta para a prisão
Link  :   https://www.op9.com.br/al/noticias/acusado-de-ameacar-secretaria-vereador-por-pilar-
volta-para-a-prisao/ 

Título : Ex-coronel Cavalcante consegue a liberdade provisória
Link  :  https://www.op9.com.br/al/noticias/defesa-consegue-liberdade-provisoria-para-o-ex-
coronel-cavalcante/ 

Título : Vereador de Pilar acusado de ameaçar e perseguir secretária estadual deve retornar à prisão
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Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1246343/%EF%BB%BFvereador-de-pilar-acusado-de-
ameacar-e-perseguir-secretaria-estadual-deve-retornar-a-prisao/ 

Título : Seleção de mediadores: inscrições podem ser feitas até 20/9
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1246297/selecao-de-mediadores-inscricoes-podem-ser-
feitas-ate-20-9/ 

Título :  Condenado por morte de militar, TJ concede habeas corpus a 'coronel Cavalcante' 
Link  :   http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn89862991/condenado-por-morte-de-militar-
tj-concede-habeas-corpus-a-039-coronel-cavalcante-039- 

Verdade Alagoas__________________________________________________________________

Título : Estão abertas as inscrições para seleção de mediadores do TJ-AL
Link  :  http://verdadealagoas.com.br/2019/09/11/estao-abertas-as-inscricoes-para-selecao-de-
mediadores-do-tj-al/ 

Via Alagoas______________________________________________________________________

Título :  Vereador de Pilar acusado de ameaçar e perseguir secretária estadual deve retornar à prisão
Link  :   https://www.viaalagoas.com.br/justica/11/09/2019/%EF%BB%BFvereador-de-pilar-
acusado-de-ameacar-e-perseguir-secretaria-estadual-deve-retornar-a-prisao/ 

Título :  Comissão realiza seminário para debater a defesa das religiões de matrizes africanas
Link  :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/comissao-realiza-seminario-para-debater-a-defesa-
das-religioes-de-matrizes-africanas/ 

Título :  TJAL seleciona mediadores com salário de R$ 1.996 e carga de 30h semanais
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-seleciona-mediadores-com-salario-de-r-1996-e-
carga-de-30h-semanais/ 

Título :   Coronel Cavalcante é solto 19 dias após condenação pela morte do cabo Gonçalves
Link  :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/coronel-cavalcante-e-solto-19-dias-apos-condenacao-
pela-morte-do-cabo-goncalves/ 

Título : Coronel Cavalcante é solto 19 dias após ser condenado a 21 anos de prisão
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/09/49980-coronel-cavalcante-e-solto-19-
dias-apos-ser-condenado-a-21-anos-de-prisao 
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Título :  Habeas Corpus foi concedido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas 
nesta quarta-feira 
Link  :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/85545/Ex-tenente-coronel-Cavalcante-e-solto-
dias-apos-ser-preso-e-condenado-a-21-anos 

Título :  Tribunal de Justiça de Alagoas concede habeas corpus a “coronel Cavalcante”
Link  :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tribunal-de-justica-de-alagoas-concede-habeas-
corpus-a-coronel-cavalcante/ 

Folha de Alagoas_________________________________________________________________

Título :  ‘Coronel Cavalcante’ é colocado em liberdade por decisão do Tribunal de Justiça
Link  :   http://folhadealagoas.com.br/portal/2019/09/11/coronel-cavalcante-e-colocado-em-
liberdade-por-decisao-do-tribunal-de-justica/ 

Plantão Diário___________________________________________________________________

Título :  Estão abertas as inscrições para seleção de mediadores do TJ-AL
Link  :   http://www.plantaodiario.com.br/portal/artigos/al-maceio/2019/09/11/estao-abertas-as-
inscricoes-para-selecao-de-mediadores-do-tj-al.html 

Título :  25ª Vara de Maceió faz coleta de DNA em casa de idosa de 96 anos
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/09/11/25a-vara-de-maceio-faz-coleta-de-
dna-em-casa-de-idosa-de-96-anos/ 

Jornal A Notícia__________________________________________________________________

Título :  OUTRA VEZ: Justiça determina prisão de Paulinho Bugarim, vereador por Pilar
Link  :   https://www.anoticia.online/2019/09/11/outra-vez-justica-determina-prisao-de-paulinho-
bugarim-vereador-por-pilar/ 

Título :  Esmal divulga lista de aprovados na seleção de estágio em Administração
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/esmal-divulga-lista-de-aprovados-
na-selecao-de-estagio-em-administracao-estudantes-serao-convocados-de-acordo-com-
disponibilidade-de-vagas-no-judiciario-candidatos-podem-interpor-recursos-ate-quin/ 

Título :  Estão abertas as inscrições para seleção de mediadores do TJ/AL
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/estao-abertas-as-inscricoes-para-selecao-de-
mediadores-do-tj-al/ 
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Título : Condenado pela morte do cabo Gonçalves, ex-coronel Manoel Cavalcante é solto
Link  :  http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/condenado-pela-morte-do-
cabo-goncalves-ex-coronel-manoel-cavalcante-e-solto/7916226/ 

http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/condenado-pela-morte-do-cabo-goncalves-ex-coronel-manoel-cavalcante-e-solto/7916226/
http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/condenado-pela-morte-do-cabo-goncalves-ex-coronel-manoel-cavalcante-e-solto/7916226/

