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Título  :   Justiça suspende novas regras de contribuição previdenciária para procuradores aposentados 

Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-novas-regras-de-contribuicao-previdenciaria-

para-procuradores-aposentados-1/ 

Título  :   Após decisão da Justiça, sindicato teme demissões em escolas particulares 

Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-decisao-da-justica-sindicato-teme-demissoes-em-escolas-

particulares/ 

Título  :   Decisão da Justiça sobre desconto dos aposentados do AL Previdência precisa valer para todos – Blog 

Ricardo Mota 
Link     :  http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/05/18/decisao-da-justica-sobre-desconto-dos-aposentados-do-

al-previdencia-precisa-ser-para-todos/ 

 

Título  :   Dia de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: desembargador faz alerta para 

danos 
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/dia-de-combate-a-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-

desembargador-faz-alerta-para-danos/ 
 

 

Título  :   Justiça suspende novas regras de contribuição previdenciária para procuradores aposentados 

Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/18/170341/justica-suspende-novas-regras-de-

contribuicao-previdenciaria-para-procuradores-aposentados.html 

Título  :   Tutmés Airan: ‘Violência sexual contra crianças e adolescentes é absolutamente inaceitável’ 

Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/18/170339/tutmes-airan-violencia-sexual-contra-

criancas-e-adolescentes-e-absolutamente-inaceitavel.html 

 

Gazeta Regional___________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça de AL suspende regras de desconto da previdência para procuradores aposentados e 

pensionistas 
Link     :   https://gazetaregional.net.br/justica-de-al-suspende-regras-de-desconto-da-previdencia-para-

procuradores-aposentados-e-pensionistas/ 

 

 

Título  :   Presidente do TJ/AL faz alerta para danos causados a vítimas de violência sexual 

Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/presidente-do-tjal-faz-alerta-para-danos-causados-

a-vitimas-de-violencia-sexual_105709.php 

Título  :   Juiz dá ganho de causa a deputados alvos de 'memes' após críticas a Renan Filho 

Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/juiz-da-ganho-de-causa-a-deputados-alvos-de-

memes-apos-criticas-a-renan-filho_105746.php 
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Título  :   Facebook deverá remover contas que viralizaram vídeo montagem de políticos Alagoanos, decide juiz 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359867/2020/05/18/facebook-devera-remover-contas-que-

viralizaram-video-montagem-de-politicos-alagoanos-decide-juiz 

 

 
 

Título  :   Justiça de AL determina que Facebook bloqueie contas que fizeram disparos em massa de montagem 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/18/justica-de-al-determina-que-facebook-bloqueie-

contas-que-fizeram-disparos-em-massa-de-montagem.ghtml 
 

Título  :   Justiça de AL suspende desconto da previdência para procuradores aposentados e pensionistas 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/18/justica-de-al-suspende-desconto-da-previdencia-

para-procuradores-aposentados-e-pensionistas.ghtml 

 

Título  :   Motorista que matou casal em acidente em Maceió vai para presídio após receber alta do HGE diz 

delegada 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/18/motorista-que-matou-casal-em-acidente-em-

maceio-vai-para-o-presidio-apos-receber-alta-do-hge-diz-delegada.ghtml 

 

 

Título  :   Justiça manda WhatsApp revelar dados de contas que fizeram disparos em massa contra deputado  

Link     :   https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/justica-manda-whatsapp-revelar-dados-de-contas-que-

fizeram-disparos-em-massa-contra-deputado.shtml 

 

 

Título  :   Justiça determina que condutor que causou morte de casal vai responder por homicídio doloso 

Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1289250/justica-determina-que-condutor-que-causou-morte-de-

casal-vai-responder-por-homicidio-doloso/ 

Título  :   Justiça suspende novas regras de contribuição previdenciária para procuradores aposentados 

Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1289223/justica-suspende-novas-regras-de-contribuicao-

previdenciaria-para-procuradores-aposentados/ 

 

 
 

Título  :   Presidente do TJ afirma que combate a violência sexual é obrigação de toda sociedade 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56132-presidente-do-tj-afirma-que-combate-a-

violencia-sexual-e-obrigacao-moral-de-toda-sociedade 

 

 

Título  :   Juiz dá ganho de causa a deputados alvos de 'memes' 
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Link     :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/18/juiz-da-ganho-de-causa-a-deputados-

alvos-de-memes 

 

 

Título  :   Facebook deve bloquear contas que fizeram disparos em massa de montagem de políticos 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/18/facebook-deve-bloquear-contas-que-fizeram-

disparos-em-massa-de-montagem-de-politicos/ 

 

 

Título  :   Pandemia muda oficialização de união de casais – Bom Dia Alagoas 

Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8560519/programa/ 

 

Título  :   Cartilha orienta sobre exploração sexual contra crianças e adolescentes – AL TV 1ª Edição 

Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8561587/programa/ 
 

 
Título  :   Combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes é lembrado hoje 

Link     :   https://www.youtube.com/watch?v=-V6-
Bmk9sVs&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=5 

Yahoo Notícias__________________________________________ 

Título  :   Justiça manda WhatsApp revelar dados de contas que fizeram disparos em massa contra deputado 

Link     :  https://br.noticias.yahoo.com/justi%C3%A7a-manda-whatsapp-revelar-dados-234700184.html 

Diário de Pernambuco__________________________________________________________ 

Título  :   Justiça manda WhatsApp revelar dados de contas que fizeram disparos em massa contra deputado 

Link     :  https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/politica/2020/05/justica-manda-whatsapp-revelar-
dados-de-contas-que-fizeram-disparos-em.html 
 

 
 
Título  :   Presidente do TJ/AL faz alerta para danos causados a vítimas de violência sexual 

Link     :  http://www.radiogazetaweb.com/noticias/105709/%27Violencia-sexual-contra-crian%C3%A7as-e-
adolescentes-e-inaceitavel%27,-diz-TJ 
 

 
 
Título  :   Fatos & Notícias – MEMES - Em caráter liminar, o juiz Pedro Ivens Simões de França, da 2ª Vara  

Link     :  https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/274545/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-
fn19052020 
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Trabalho remoto: AL tem alta média de sentenças e acórdãos por magistrado 
https://www.cnj.jus.br/trabalho-remoto-al-tem-alta-media-de-sentencas-e-acordaos-por-magistrado/ 

 

 


