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Título  :    'Bate e volta': TJ/AL julga nesta terça se mantém afastamento do juiz Braga Neto 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/bate-e-volta-tjal-julga-nesta-terca-se-mantem-afastamento-

do-juiz-braga-neto_116027.php 

Título  :    Desembargadores votam para manter juiz afastado, mas julgamento é suspenso 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/corregedoria-pede-por-afastamento-do-juiz-braga-neto-mas-

julgamento-e-suspenso_116040.php 

Título  :    Três operações desarticulam bandos especializados em tráfico no Litoral Norte 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/_116022.php 

Título  :    Desembargadora do TJ/AL suspende leilão da Casal marcado para esta quarta-feira 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/desembargadora-do-tjal-suspende-leilao-da-casal-marcado-

para-esta-quarta-feira_116065.php 

 

 

Título  :    TJ-AL deve decidir nesta terça-feira se mantém suspensão do juiz José Braga Neto 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/29/tj-al-deve-decidir-nesta-terca-feira-se-mantem-suspensao-

do-juiz-jose-braga-neto.ghtml 

Título  :    Julgamento no TJ-AL sobre afastamento do juiz José Braga Neto é suspenso 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/29/julgamento-no-tj-al-sobre-afastamento-do-juiz-jose-braga-

neto-e-suspenso.ghtml 

Título  :    Renan Filho viaja para Portugal e presidente do TJ, Tutmés Airan, assume o governo de Alagoas 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/29/renan-filho-viaja-para-portugal-e-presidente-do-tj-tutmes-

airan-assume-o-governo-de-alagoas.ghtml 

Título  :    Leilão da Casal é suspenso por desembargadora do TJ-AL 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/29/leilao-da-casal-e-suspenso-por-desembargadora-do-tj-

al.ghtml 

 

Alagoas em Dia________________________________________________________________________ 

Título  :    TJ-AL deve decidir nesta terça-feira se mantém suspensão do juiz José Braga Neto  
Link    :      https://alagoasemdia.com.br/noticia/20705/tj-al-deve-decidir-nesta-terca-feira-se-mantem-suspensao-do-juiz-

jose-braga-neto.html 

 

 

Título  :    COMPLEMENTARES DÃO TRÉGUA A PARALISAÇÕES APÓS ACORDO COM TJ 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/282847/complementares-dao-tregua-a-paralisacoes-apos-acordo-

com-tj 
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Título  :    CASO IZABELLE: POLICIAIS VÃO RESPONDER POR HOMICÍDIO DOLOSO 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/282844/caso-izabelle-policiais-vao-responder-por-homicidio-doloso 

 

Título  :    Operação Bate e Volta: TJ julga hoje se mantém afastamento do juiz Braga Neto  

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/29/operacao-bate-e-volta-tj-julga-hoje-se-mantem-afastamento-

do-juiz-braga-neto 

Título  :    Decisão judicial suspende leilão da Casal marcado para esta quarta-feira 
Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/29/decisao-judicial-suspende-leilao-da-casal-marcado-para-

esta-quarta-feira 

Título  :    Presidente do TJ assume o governo de Alagoas a partir de amanhã 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/29/presidente-do-tj-assume-o-governo-de-alagoas-a-partir-de-

amanha 

 

Título  :    Três operações: policiais desarticulam grupos criminosos no Litoral Norte 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/09/29/tres-operacoes-policiais-desarticulam-grupos-criminosos-no-

litoral-norte/ 

 

Título  :    Alunos da rede estadual terão alimentação mantida 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29092020a 

 

Título  :    Coluna Cidades em Foco – Táxis e Lotação – Em reunião no TJ/AL representantes do transporte 

complementar 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29092020a 

 

Título  :    Coluna Cidades em Foco – Fiscalização – Sintaxi/AL também participou da reunião no TJ/AL 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29092020a 

 

Título  :    Coluna Cidades em Foco – Investigação – Mandatos de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara 

criminal da Capital 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29092020a 

Título  :    Desembargador Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30) 

Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/29/desembargador-tutmes-airan-assume-

interinamente-governo-de-alagoas-nesta-quarta-30/ 

Título  :    Julgamento sobre Procedimento Administrativo contra juiz é suspenso por pedido de vista 

Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/29/julgamento-sobre-procedimento-administrativo-

contra-juiz-e-suspenso-por-pedido-de-vista/ 

 

 

Título  :    Juiz Thiago Morais assume 14ª Vara Criminal de Maceió 

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/juiz-thiago-morais-assume-14a-vara-criminal-de-

maceio/ 

Título  :    Desembargadora suspende licitação para concessão dos serviços de água e esgoto da RMM 

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/desembargadora-suspende-licitacao-para-

concessao-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-da-rmm/ 
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Título  :    Presidente do TJ assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta, 30 

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/presidente-do-tj-assume-interinamente-governo-

de-alagoas-nesta-quarta-30/ 

Título  :    Julgamento sobre Procedimento Administrativo contra juiz é suspenso por pedido de vista 

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/julgamento-sobre-procedimento-administrativo-

contra-juiz-e-suspenso-por-pedido-de-vista-corregedor-fernando-tourinho-votou-pela-abertura-de-

procedimento-administrativo-e-manutencao-do-afastamento-se/ 

 

 

Título  :    Patrulha Maria da Penha celebra um mês de implantação em Arapiraca com ação de conscientização 

Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160241-patrulha-maria-da-penha-celebra-um-

mes-de-implantacao-em-arapiraca-com-acao-de-conscientizacao 

Título  :    Bate e Volta: Afastamento do juiz Braga Neto será julgado nesta terça 

Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160245-bate-e-volta-afastamento-do-juiz-braga-

neto-sera-julgado-nesta-terca 

Título  :    Gol deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 

Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160231-gol-deve-indenizar-passageira-por-

transtornos-com-remarcacao-de-voo 

Título  :    [Vídeo] Organizações criminosas são desarticuladas no Litoral Norte 

Link    :      https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160205-video-organizacoes-criminosas-sao-

desarticuladas-no-litoral-norte 

Título  :    STJ decide pelo afastamento da prefeita do Passo de Camaragibe 

Link    :      https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160228-stj-decide-pelo-afastamento-da-

prefeita-do-passo-de-camaragibe 

Título  :    Caso Juiz Braga Neto: julgamento é suspenso após pedido de vista 

Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/09/29/160256-caso-juiz-braga-neto-julgamento-e-

suspenso-apos-pedido-de-vista 

 

Diário de Arapiraca_____________________________________________________________________ 

Título  :    Patrulha Maria da Penha celebra um mês de implantação com evento em Arapiraca 

Link    :     https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/-patrulha-maria-da-penha-celebra-um-mes-de-

implantacao-com-evento-em-arapiraca/3/67567 

 

Título  :    Segurança Pública desarticula organizações criminosas no Litoral Norte de AL 

Link    :     https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/seguranca-publica-desarticula-organizacoes-criminosas-

no-litoral-norte-de-al/3/67556 

 

 

Título  :    Três operações integradas desarticulam grupos criminosos em Alagoas 

Link    :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/09/29/76476-tres-operacoes-integradas-desarticulam-

grupos-criminosos-em-alagoas 

Título  :    TJ-AL deve decidir nesta terça-feira se mantém suspensão do juiz José Braga Neto 

Link    :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/09/29/76485-tj-al-deve-decidir-nesta-terca-feira-se-

mantem-suspensao-do-juiz-jose-braga-neto 
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Título  :    Leilão da Casal é suspenso por suspeitas de irregularidades no certame 

Link    :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/09/29/76508-leilao-da-casal-e-suspenso-por-suspeitas-de-

irregularidades-no-certame 

 

Título  :    Três operações: policiais desarticulam grupos criminosos no Litoral Norte de AL 

Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tres-operacoes-policiais-desarticulam-grupos-criminosos-no-litoral-

norte-de-al/ 

Título  :    Julgamento sobre Procedimento Administrativo contra Braga Neto é suspenso por pedido de vista 

Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/julgamento-sobre-procedimento-administrativo-contra-braga-neto-

e-suspenso-por-pedido-de-vista/ 

Título  :    Justiça suspende leilão da Casal marcado para esta quarta-feira 

Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-leilao-da-casal-marcado-para-esta-quarta-feira/ 

Título  :    Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30) 

Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tutmes-airan-assume-interinamente-governo-de-alagoas-nesta-

quarta-30/ 

 

 

Título  :    “Ilha do Ferro”: Operação prende integrantes de organizações especializadas em tráfico de drogas 

Link    :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/09/29/ilha-de-ferro-operacao-prende-integrantes-de-

organizacoes-especializadas-em-trafico-de-drogas/ 

 

Título  :    TJ/AL deve decidir nesta terça-feira se mantém suspensão do Juiz José Braga Neto 

Link    :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/09/29/tj-al-deve-decidir-nesta-terca-feira-se-mantem-

suspensao-do-juiz-jose-braga-neto/ 

Título  :    Julgamento sobre procedimento administrativo contra juiz é suspenso por pedido de vista 

Link    :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/09/29/julgamento-sobre-procedimento-administrativo-contra-

juiz-e-suspenso-por-pedido-de-vista/ 

 

 

Título  :     Operação contra o tráfico de drogas é deflagrada em Alagoas  

Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/operacao-contra-o-trafico-de-drogas-e-deflagrada-em-alagoas/ 

Título  :     TJ-AL suspende leilão dos serviços da Casal, que aconteceria nesta 4ª  

Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tjal-suspende-leilao-dos-servicos-da-casal-que-aconteceria-

nesta-4a/ 

Título  :     Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30)  

Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tutmes-airan-assume-interinamente-governo-de-alagoas-nesta-

quarta-30/ 

 

 

Título  :     Desembargadores votam para manter juiz afastado, mas julgamento é suspenso 

https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/09/29/76508-leilao-da-casal-e-suspenso-por-suspeitas-de-irregularidades-no-certame
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Link    :      http://www.radiogazetaweb.com/noticias/116040/Corregedor-quer-que-Juiz-Braga-Neto-continue-

afastado,-mas-julgamento-e-suspenso 

 

 

Título  :     Julgamento do juiz Braga Neto será realizado nesta terça-feira – Bom Dia Alagoas 

Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8896117/programa/ 

Título  :     Operação da SSP desarticula operação criminosa em AL – Bom Dia Alagoas 

Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8896309/programa/ 

Título  :     Julgamento sobre afastamento do juiz Braga Neto é suspenso – AL/TV 1ª Edição 

Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8897417/programa/ 

Título  :     TV Gazeta tem acesso às investigações de advogados suspeitos de venda de sentenças– AL/TV 2ª 
Edição 
Link    :       https://globoplay.globo.com/v/8898547/programa/ 

 

 

Título  :     Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento 

Link    :       https://www.istoedinheiro.com.br/justica-de-alagoas-suspende-leilao-para-concessao-de-saneamento/ 

 

 

Título  :     Souza pode ter R$ 1,5 milhão bloqueado por dívidas de pensão alimentícia 

Link    :    https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/09/29/souza-pode-ter-15-milhao-bloqueado-por-

dividas-de-pensao-alimenticia.htm 

 

Título  :     Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento  

Link    :       https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/09/29/justica-de-alagoas-suspende-

leilao-para-concessao-de-saneamento.htm 

 

 

Título  :     TJ-AL deve decidir nesta terça-feira se mantém suspensão do juiz José Braga Neto 

Link    :       http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/09/29/tj-al-deve-decidir-nesta-terca-feira-

se-mantem-suspensao-do-juiz-jose-braga-neto 

 

Notícia Quente________________________________________________________________________ 

Título  :      Justiça suspende leilão da Casal marcado para quarta-feira 

Link    :       https://www.noticiaquente.com.br/site/post/justica-suspende-leilao-da-casal-marcado-para-esta-

quarta-feira/9354 

 

Jornal de Piracicaba____________________________________________________________________ 

Título  :      Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento 

Link    :       https://www.jornaldepiracicaba.com.br/justica-de-alagoas-suspende-leilao-para-concessao-de-

saneamento/ 
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Portal NCN____________________________________________________________________________ 

Título  :      Leilão da Casal é suspenso por desembargadora do TJ-AL  

Link    :       https://www.ncnoticias.com/noticia/4588/leilao-da-casal-e-suspenso-por-desembargadora-do-tj-al.html 

 

 

Título  :      Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30) 

Link    :       http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/29/09/2020/tutmes-airan-assume-

interinamente-governo-de-alagoas-nesta-quarta-30/156371 

 

Minha Alagoas________________________________________________________________________ 

Título  :      Governador viaja na quarta-feira (30) para participar do voo inaugural da TAP Air de Lisboa para 
Maceió. Vice-governador e presidente da ALE, primeiro e segundo na linha de sucessão, respectivamente, não 
estariam disponíveis. 
Link    :       https://www.minhaalagoas.com.br/2020/09/governador-viaja-na-quarta-feira-30-para-participar-do-

voo-inaugural-da-tap-air-de-lisboa-para-maceio-vice-governador-e-presidente-da-ale-primeiro-e-segundo-na-

linha-de-sucessao-respectivamente/ 

 

Folha de Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título  :      Desembargador Tutmés Airan assume Governo do Estado 

Link    :       https://folhadealagoas.com.br/2020/09/29/tutmes-airan-assume-como-governador-interino-durante-

viagem-de-renan-filho/ 

 

 

Título  :      Pleno do TJ/AL decide se juiz Braga Neto deve continuar afastado 

Link    :       https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59963-pleno-do-tj-al-decide-se-juiz-braga-neto-

deve-continuar-afastado 

 

Título  :      Julgamento para decidir o futuro do juiz Braga Neto é suspenso 

Link    :       https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59971-julgamento-para-decidir-futuro-do-juiz-

braga-neto-e-suspenso 

 

Título  :      Desembargadora cancela leilão da Casal que ocorreria nesta quarta-feira 

Link    :       https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59989-desembargadora-cancela-leilao-da-casal-

que-ocorreria-nesta-quarta-feira 

 

Título  :      Operações prendem 21 suspeitos de integrar organizações criminosas 

Link    :       https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59974-operacoes-prendem-21-suspeitos-de-

integrar-organizacoes-criminosas 

Título  :      Tutmés Airan assume temporariamente o Governo do Estado 

Link    :       https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59970-tutmes-airan-assume-temporariamente-o-

governo-do-estado 

 

BOL__________________________________________________________________________________ 

Título  :      Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento  
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Link    :       https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/09/29/justica-de-alagoas-suspende-leilao-para-concessao-
de-saneamento.htm 

 

 
 

Título  :      Presidente do TJ/AL, Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30) 

Link    :       http://melhornoticia.com.br/noticia/politica/mn96773263/presidente-do-tj-al-tutmes-airan-assume-

interinamente-governo-de-alagoas-nesta-quarta-30- 

 

Título  :      Desembargador pede vista e julgamento do juiz José Braga Neto é adiado 

Link    :       http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn96768542/desembargador-pede-vista-e-julgamento-do-

juiz-jose-braga-neto-e-adiado 

 

Agência Brasil_________________________________________________________________________ 

Título  :      Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento  

Link    :       https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-09/justica-suspende-leilao-para-concessao-de-

agua-e-esgoto-em-maceio 

 

Título  :      Leilão da Casal, marcado para esta quarta-feira, é suspenso por decisão judicial 

Link    :       https://www.alagoas24horas.com.br/1314717/licitacao-para-para-concessao-dos-servicos-de-agua-e-

esgoto-da-regiao-metropolitana-e-suspenso/ 

Título  :     Julgamento sobre afastamento do juiz Braga Neto é suspenso por pedido de vista 

Link    :       https://www.alagoas24horas.com.br/1314616/julgamento-sobre-afastamento-do-juiz-braga-neto-e-

suspenso-por-pedido-de-vista/ 

Título  :     Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30) 

Link    :       https://www.alagoas24horas.com.br/1314637/tutmes-airan-assume-interinamente-governo-de-

alagoas-nesta-quarta-30/ 

 

Money Times__________________________________________________________________________ 

Título  :     Justiça de Alagoas suspende leilão para concessão de saneamento 

Link    :       https://www.moneytimes.com.br/justica-de-alagoas-suspende-leilao-para-concessao-de-saneamento/ 

 

 
 

Título  :     Justiça de Alagoas suspende leilão de saneamento marcado para quarta 

Link    :       https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/09/29/justica-de-alagoas-suspende-leilao-de-

saneamento-marcado-para-quarta.ghtml 

 

Foxbe________________________________________________________________________________ 

Título  :     Justiça de Alagoas suspende leilão de saneamento marcado para quarta 

Link    :       https://foxbe.com.br/justica-de-alagoas-suspende-leilao-de-saneamento-marcado-para-quarta/ 

 

Portal Agora Alagoas___________________________________________________________________ 
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Título  :     Tribunal de justiça julga hoje se mantém afastamento do juiz Braga Neto  

Link    :       https://portalagoraalagoas.com/noticia/3519/tribunal-de-justica-julga-hoje-se-mantem-afastamento-do-

juiz-braga-neto.html 

Título  :     Com unanimidade: justiça afasta prefeita de Passo do Camaragibe, Vânia do Passo  

Link    :       https://portalagoraalagoas.com/noticia/3520/com-unanimidade-justica-afasta-prefeita-de-passo-do-

camaragibe-vania-do-passo.html 

 

 
 

Título  :      Presidente do TJ assume governo de Alagoas nesta quarta 

Link    :       https://tribunadosertao.com.br/2020/09/presidente-tj-assume-governo-de-alagoas-nesta-quarta/ 

 

Título  :      Presidente do Poder Judiciário estadual assume interinamente Governo de Alagoas 

Link    :       https://www.alagoasweb.com/2020/09/presidente-do-poder-judiciario-estadual-assume-interinamente-

governo-de-alagoas/ 

 

 

Título  :      Justiça determina que estado forneça kit merenda para alunos até a retomada das aulas presenciais 

– Balanço Geral 

Link    :       https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-determina-que-estado-forneca-kit-merenda-para-alunos-

ate-a-retomada-das-aulas-presenciais/ 

 

Título  :      Justiça suspende leilão da Casal – Cidade Alerta 

Link    :       https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-suspende-leilao-da-casal/ 
 

 

Título  :      Presidente do TJAL assume Governo de Alagoas, nesta quarta-feira (30) 

Link    :       https://todosegundo.com.br/noticia/politica/presidente-do-tjal-assume-governo-de-alagoas-nesta-

quarta-feira--30-/9/27180 

 

NN1_________________________________________________________________________________ 

Título  :     Tutmés Airan assume interinamente Governo de Alagoas nesta quarta (30/09) 

Link    :       https://nn1.com.br/noticia/16723/-tutmes-airan-assume-interinamente-governo-de-alagoas-nesta-

quarta-30-09 

 

 

Título  :     Renan Filho viaja para Portugal e presidente do TJ, Tutmés Airan, assume o governo de Alagoas 

Link    :       http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/09/30/renan-filho-viaja-para-portugal-e-

presidente-do-tj-tutmes-airan-assume-o-governo-de-alagoas 
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BR104________________________________________________________________________________ 

Título  :     Tutmés Airan assumirá interinamente o Governo de Alagoas nos próximos dias 

Link    :       https://www.br104.com.br/alagoas/tutmes-airan-assumira-interinamente-o-governo-de-alagoas-nos-

proximos-dias/ 

 

Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título  :     Julgamento sobre afastamento do juiz Braga Neto é suspenso após pedido de vistas 

Link    :      https://www.portalacta.com/noticia/426/pleno-do-tj-debate-manuteno-do-afastamento-do-juiz-braga-

neto-assista 

 

Título  :     Decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas suspende leilão da Casal 

Link    :      https://www.portalacta.com/noticia/438/deciso-do-tribunal-de-justia-de-alagoas-suspende-leilo-da-

casal 
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