
09/07/2020 

 

Título :  Justiça suspende novas regras da previdência estadual para policiais civis inativos 

Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1299310/justica-suspende-novas-regras-da-previdencia-estadual-

para-policiais-civis-inativos/ 

Título :  Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional, decide TJ 
Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1299360/lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-onibus-em-maceio-e-

inconstitucional-decide-tj/ 

Título :  Justiça ordena que Equatorial religue energia de imóvel alvo de disputa judicial 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1299448/justica-ordena-que-equatorial-religue-energia-de-imovel-

alvo-de-disputa-judicial/ 

Título :  Judiciário determina que Matriz do Camaragibe implemente casa de acolhimento no município 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1299470/judiciario-determina-que-matriz-do-camaragibe-

implemente-casa-de-acolhimento-no-municipio/ 

 

 

Título :  Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional, decide TJ 
Link    :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/09/174872/lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-

onibus-em-maceio-e-inconstitucional-decide-tj.html 

Título :  MPAL ajuíza ação para Matriz de Camaragibe implementar casa de acolhimento 
Link    :   https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/07/09/174905/mpal-ajuiza-acao-para-matriz-de-

camaragibe-implementar-casa-de-acolhimento.html 

 

BLOG Kleverson Levy______________________________________________________________________ 

Título :  Decisão do TJ-AL deve beneficiar servidores castigados com os 14% da Previdência de Renan Filho 
Link    :   https://blogkleversonlevy.com.br/projeto/decisao-do-tj-al-deve-beneficiar-servidores-castigados-com-os-

14-da-previdencia-de-renan-filho/446/ 

 

Tudo no Minuto___________________________________________________________________________ 

Título :  Justiça derruba desconto de 14% para aposentados de AL; Estado vai recorrer 
Link    :    https://tudonominuto.com.br/portal/2020/07/09/justica-derruba-desconto-de-14-para-aposentados-de-al-

estado-vai-recorrer/ 

 

 
 

Título :   TJ decide que lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/363007/2020/07/09/tj-decide-que-lei-que-proibia-adesivo-em-

vidro-de-onibus-em-maceio-e-inconstitucional 
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Título :   MPAL ajuíza ação para Matriz de Camaragibe implemente casa de acolhimento para crianças e 

adolescentes vulneráveis 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/363029/2020/07/09/mpal-ajuiza-acao-para-que-matriz-de-

camaragibe-implemente-casa-de-acolhimento-para-criancas-e-adolescentes-vulneraveis 

 

Diário do Transporte_______________________________________________________________________ 

Título :   TJ considera inconstitucional lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió 
Link    :    https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tj-considera-inconstitucional-lei-que-proibia-adesivo-em-

vidro-de-onibus-em-maceio/ 

 

 
 

Título  :   Policiais civis da 2ª DRP cumprem mandados e três são presos no sertão 

Link    :    https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/15524/2020/07/09/policiais-civis-da-2-drp-cumprem-

mandados-e-tres-sao-presos-no-sertao 

 

 

Título  :   Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional, decide TJ 
Link    : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-onibus-em-maceio-e-
inconstitucional-decide-tj/ 
 
Título  :   Ação do MP pede que Matriz de Camaragibe implemente acolhimento para crianças e adolescentes 
vulneráveis 
Link    : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/acao-do-mp-pede-que-matriz-de-camaragibe-implemente-
acolhimento-para-criancas-e-adolescentes-vulneraveis/ 

Título  :  Instituto de Criminalística encerra primeiro semestre com aumento na produção de laudos 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/instituto-de-criminalistica-encerra-primeiro-semestre-com-aumento-

na-producao-de-laudos/ 

 

SITRAAM________________________________________________________________________________ 

Título  :  Covid-19: Judiciário continua enterrando seus mortos 
Link    :    http://www.sitraam.org.br/covid-19-judiario-continua-enterrando-seus-mortos/ 

 

 

Título  :  Por que Braskem (BRKM5), CCR (CCRO3) e TIM (TIMP3) tiveram os piores desempenhos do dia na 
Bolsa 
O mercado repercutiu a informação de que órgãos judiciários nas esferas federal e do Estado de Alagoas incluíram mais 1,9 mil 

imóveis na área afetada pela extração de sal-gema pela petroquímica em Maceió... 

Link    :    https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/bolsa-maiores-baixas-09-07-2020/ 

 

Seu Dinheiro______________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Destaques do pregão 

O destaque negativo do Ibovespa é a ação da Braskem. Uma decisão da justiça de Alagoas incluiu quase 2 mil imóveis em uma área 

de extração de sal-gema. Com isso, a empresa prevê despesas de R$ 1,6 bilhão. 

Link    :    https://www.seudinheiro.com/2020/bolsa-dolar/ibovespa-dolar-cotacao-0907/ 
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Título  :  Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus é inconstitucional, decide TJ 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_109823.php 

Título  :  MPE ajuíza ação civil para que município implemente casa de acolhimento 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/mpe-ajuiza-acao-civil-para-que-municipio-

implemente-casa-de-acolhimento_109844.php 

 

 
 

Título  :  Decisão: TJ/AL deve beneficiar servidores castigados com os 14% da previdência de Renan Filho 

Link     :   https://www.tribunadosertao.com.br/blog/decisao-tj-al-deve-beneficiar-servidores-castigados-com-os-

14-da-previdencia-de-renan-filho/ 

 

É ASSIM! ________________________________________________________________________________ 

Título  :  TJ-AL: Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional 

Link     :   https://eassim.net/tj-al-lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-onibus-em-maceio-e-inconstitucional/ 

 

AASP____________________________________________________________________________________ 

 

Título  :  TJAL – Magistrados e servidores permanecem seguindo Código de Normas Judiciais durante a 

pandemia 

Link     :   https://www.aasp.org.br/noticias/tjal-magistrados-e-servidores-permanecem-seguindo-codigo-de-

normas-judiciais-durante-a-pandemia/ 

 

 
 

Título  :  Fatos & Notícias - A decisão da desembargadora Elisabeth Carvalho de suspender a cobrança de 14% 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277921/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn10072020 

 

Título  :  Fatos & Notícias – INCONSTITUCIONAL - Na visão da desembargadora, a aplicação do desconto da 

Previdência considerado maldoso pelo funcionalismo público estadual 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277921/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn10072020 

 

Título  :  Fatos & Notícias –RECURSO - Como é absolutamente normal, o estado vai recorrer da decisão 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277921/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn10072020 

 

Título  :  Fatos & Notícias 

» O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública obrigando o município de Matriz de Camaragibe a 

implementar uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no prazo de 60 

dias.  

» Segundo o promotor de justiça Leonardo Novaes Bastos., o município de Matriz de Camaragibe apresenta grande 

demanda em relação a crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de vulnerabilidade.  

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277921/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn10072020 
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Título  :  Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional, decide TJ 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/09/lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-onibus-em-

maceio-e-inconstitucional-decide-tj/ 

 

 

Título  :  Judiciário determina que prefeitura de Matriz implemente casa de acolhimento no município 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/judiciario-determina-que-prefeitura-de-matriz-

implemente-casa-de-acolhimento-no-municipio/ 

Título  :  MPAL ajuíza ação para que município de Matriz implemente casa de acolhimento para vulneráveis 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/mpal-ajuiza-acao-para-que-o-municipio-de-matriz-

de-camaragibe-implemente-casa-de-acolhimento-para-criancas-e-adolescentes-vulneraveis/ 

 

 

Título  :  Cartilha é criada para prevenção ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes – Bom 

dia Alagoas 
Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8685440/programa/ 

 

 

Título  :  Lei que proibia adesivo em vidro de ônibus em Maceió é inconstitucional, decide TJ  

Link     :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/lei-que-proibia-adesivo-em-vidro-de-onibus-em-maceio-e-

inconstitucional-decide-tj/ 

 

 
 

Título  :  Tribuna Livre – Alagoas terá novas delegacias 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed09072020a 

 

Título  :  Tribuna Livre – Alagoas terá novas delegacias 2 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed09072020a 

 

Título  :  Suspensa regra da previdência social 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed09072020a 

 

 

Título  :  Justiça determina suspensão do desconto de 14% da Previdência para aposentados e pensionistas da 
Polícia Civil de Alagoas 
Link     :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/09/justica-determina-suspensao-do-desconto-

de-14-da-previdencia-para-aposentados-e-pensionistas-da-policia-civil-de-alagoas 
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Título   :  Lei que proibia colocação de outdoors nos ônibus de Maceió é declarada inconstitucional 

Link     :   http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn95237322/lei-que-proibia-colocacao-de-outdoors-nos-

onibus-de-maceio-e-declarada-inconstitucional 


