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Título  :   Juiz de Penedo alerta sobre os tipos de violência doméstica contra a mulher 
Link    :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/14/08/2020/juiz-de-penedo-alerta-sobre-os-tipos-de-violencia-

domestica-contra-a-mulher/155065 

 

Rádio Sampaio____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça determina que faculdades reduzam mensalidade de alunos em 30% 
Link    :     https://radiosampaio.com.br/justica-determina-que-faculdades-reduzam-mensalidade-de-alunos-em-30/ 

 

É ASSIM! ________________________________________________________________________________________ 

Título  :   TJAL suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 
Link    :      https://eassim.net/tjal-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-santana-do-ipanema/ 

 

 

Título  :   TJ/AL suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/14/tj-al-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-

santana-do-ipanema 

 

 

Título  :   Justiça suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-santana-do-

ipanema/ 

Título  :   Reeducanda ganha 1ª certidão de nascimento em presídio alagoano 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/reeducanda-ganha-1a-certidao-de-nascimento-em-presidio-alagoano/ 

Título  :   Justiça determina que três faculdades em Alagoas reduzam mensalidade de alunos em 30% 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-determina-que-tres-faculdades-em-alagoas-reduzam-mensalidade-

de-alunos-em-30/ 

 

 

Título  :   TJ suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1306021/tj-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-santana-do-

ipanema/ 

Título  :   Campanha Sinal Vermelho conta com a participação de 403 farmácias em Alagoas 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1306058/campanha-sinal-vermelho-conta-com-a-participacao-de-403-

farmacias-em-alagoas/ 
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Título  :   Faculdade deve reduzir em 30% o valor das mensalidades de seus estudantes, garante Defensoria 
Pública na justiça 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1305943/faculdade-deve-reduzir-em-30-o-valor-das-mensalidades-de-

seus-estudantes-garante-defensoria-publica-na-justica/ 

 

Alagoas Brasil Notícias_____________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça determina que prefeitura suspenda decreto que liberou funcionamento de bares 
Link    :      https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/08/14/justica-determina-que-prefeitura-suspenda-decreto-que-liberou-

funcionamento-de-bares/ 

 

 

Título  :   Recolhimento de lixo em Maceió vira briga milionária e vai parar na Justiça 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/recolhimento-de-lixo-em-maceio-vira-briga-milionaria-e-vai-

parar-na-justica_112781.php 

Título  :   Funcionamento de bares e restaurantes em Santana do Ipanema é suspenso 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/funcionamento-de-bares-e-restaurantes-em-santana-do-

ipanema-sao-suspensos-_112786.php 

 

Sindojus_________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Sindojus/AL orienta cumprimento de mandados não urgentes após entrega de EPI’s 
Link    :     http://sindojus-al.org.br/portal/2020/08/sindojus-al-orienta-cumprimento-de-mandados-nao-urgentes-apos-

entrega-de-epis/ 

 

 

Título  :   Justiça determina que bares e restaurantes de Santana do Ipanema permaneçam fechados 
Link    :     https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/08/14/156825-justica-determina-que-bares-e-restaurantes-de-

santana-do-ipanema-permanecam-fechados 

Título  :   Júnior Pedro é condenado pelo TJ/AL por improbidade administrativa e fica inelegível 
Link    :     https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/08/14/156873-junior-pedro-e-condenado-pelo-tjal-por-

improbidade-administrativa-e-fica-inelegivel 

Título  :   Reeducanda ganha 1ª certidão de nascimento em presídio alagoano 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/14/156857-reeducanda-ganha-1a-certidao-de-nascimento-

em-presidio-alagoano 

 

 

Título  :   Justiça suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/08/58691-justica-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-

em-santana-do-ipanema 

 

 

Título  :   Recolhimento de lixo em Maceió vira briga milionária e vai parar na Justiça 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/112781/Recolhimento-de-lixo-vira-briga-milionaria-e-vai-parar-na-

Justi%C3%A7a 
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Título  :   Campanha Sinal Vermelho conta com a participação de 403 farmácias em Alagoas 
Link    :      https://painelnoticias.com.br/geral/177129/campanha-sinal-vermelho-conta-com-a-participacao-de-403-

farmacias-em-alagoas 

Título  :   Justiça determina que Facima, FAA e Iesa reduzam mensalidade de alunos em 30% 
Link    :      https://painelnoticias.com.br/geral/177119/justica-determina-que-facima-faa-e-iesa-reduzam-mensalidade-de-

alunos-em-30 

 

 

Título  :   TJ/AL suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/08/14/tjal-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-

santana-do-ipanema/ 

Título  :   Justiça determina que Facima, FAA e Iesa reduzam mensalidade de alunos em 30% 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/14/justica-determina-que-facima-faa-e-iesa-reduzam-

mensalidade-de-alunos-em-30/ 

 

 

Título  :   TJAL suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/tjal-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-

santana-do-ipanema/ 

Título  :   Justiça determina que Facima, FAA e Iesa reduzam mensalidade de alunos em 30% 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/justica-determina-que-facima-faa-e-iesa-reduzam-

mensalidade-de-alunos-em-30-instituicoes-de-ensino-tambem-nao-poderao-inscrever-nomes-de-estudantes-ou-

responsaveis-em-cadastros-de-protecao-ao-credito/ 

 

 

Título  :   Justiça determina que três faculdades reduzam valor de mensalidades – Cidade Alerta 
Link    :      

https://www.youtube.com/watch?v=xqMpM__C0E4&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=17&t=0s 

 

 

Título  :   Funcionamento de bares e restaurantes em Santana do Ipanema são suspensos 

Link    :    http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/08/14/funcionamento-de-bares-e-restaurantes-em-santana-do-ipanema-

sao-suspensos/ 

 

 

Título  :  Santana: Decreto permitindo bares e restaurantes de funcionar é anulado  
Link    :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-santana-decreto-que-permitia-bares-e-restaurantes-de-funcionar-e-

anulado/ 
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Título  :  TJAL suspende reabertura de bares e restaurantes em Santana do Ipanema  
Link    :  https://www.maltanet.com.br/v2/noticias/2020/08/14/tjal-suspende-reabertura-de-bares-e-restaurantes-em-

santana-do-ipanema 
 

 
 

Título  :  AL: Projeto da Justiça preserva vínculos familiares em processos de guarda e visitação 
Link    :  https://www.cnj.jus.br/al-projeto-da-justica-preserva-vinculos-familiares-em-processos-de-guarda-e-visitacao/ 
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