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Título  :   Morre desembargador de Alagoas Jairon Maia Fernandes 

Link     :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/20/morre-desembargador-de-alagoas-jairon-

maia-fernandes 

 

 

Título  :   MPE não aciona justiça sobre manifestação contra decreto de isolamento 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/20/mpe-nao-aciona-justica-sobre-manifestacao-contra-

decretos-de-isolamento/ 

Título  :   Unimed deve pagar R$ 5 mil por negar cirurgia a paciente com doença rara 
Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/20/unimed-deve-pagar-r-5-mil-por-negar-cirurgia-a-

paciente-com-doenca-rara/ 

Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 
Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/20/justica-aceita-denuncia-de-improbidade-contra-ex-

prefeito-de-maribondo/ 

 

 

Título  :   Faleceu na noite desta terça feira (19) o ex-presidente do TJ e ex-Governador de Alagoas Dr. Jairon 
Maia Fernandes aos 87 de idade 
Link     :   

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/75876/faleceu_na_noite_desta_terca_feira_19_o_ex_presidente_do_tj_

e_ex_governador_de_alagoas_dr._jairon_maia_fernandes_aos_87_de_idade 

 

 

Título  :   MPE pede prisão preventiva por violência doméstica e embriaguez ao volante com mortes 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mpe-pede-prisao-preventiva-por-violencia-domestica-e-

embriaguez-ao-volante-com-mortes/ 

Título  :   Morre Jairon Maia Fernandes, ex-presidente do TJ e desembargador de Alagoas 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/morre-jairon-maia-fernandes-ex-presidente-do-tj-e-desembargador-

de-alagoas/ 

 

 
 
Título  :   Violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer sem contato físico 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1289777/violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-pode-
ocorrer-sem-contato-fisico-2/ 
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Título  :   Ex-presidente do Tribunal de Justiça morre com suspeita de Covid-19 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1289633/ex-presidente-do-tribunal-de-justica-morre-com-suspeita-

de-covid-19/ 

Título  :   Empresas devem indenizar clientes após cobrança de serviço não solicitado 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1289732/empresas-devem-indenizar-clientes-apos-cobranca-de-

servico-nao-solicitado/ 

 

 
 

Título  :   Morre desembargador de Alagoas Jairo Maia Fernandes 

Link     :   http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/05/20/morre-desembargador-de-alagoas-jairon-maia-

fernandes/ 

 

Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 

Link     :   http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/05/20/justica-aceita-denuncia-de-improbidade-contra-ex-

prefeito-de-maribondo/ 

 

 

Título  :   Ex-presidente do TJ/AL, Jairon Maia Fernandes, morre com suspeita de Covid-19 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170515/ex-presidente-do-tj-al-jairon-maia-

fernandes-morre-com-suspeita-de-covid-19.html 

Título  :   Presidente do TJ lamenta morte do desembargador Jairon Maia Fernandes 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170536/presidente-do-tj-lamenta-morte-do-

desembargador-jairon-maia-fernandes.html 

 

 
 

Título  :   Violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer sem contato físico 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360014/2020/05/20/violencia-sexual-contra-criancas-e-

adolescentes-pode-ocorrer-sem-contato-fisico 

 

Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359996/2020/05/20/justica-aceita-denuncia-de-improbidade-

contra-ex-prefeito-de-maribondo 

 

 

Título  :   Presidência do TJ lamenta falecimento do desembargador Jairon Maia Fernandes 
Link     :    http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/33956/2020/05/20/presidencia-do-tj-lamenta-falecimento-do-

desembargador-jairon-maia-fernandes 

 

O Dia Mais_______________________________________________________________________________ 

 
Título  :   Morre o ex-presidente do TJAL, Jairon Maia Fernandes, com suspeita de covid-19 
Link     :    https://odiamais.com.br/morre-o-ex-presidente-do-tjal-jairon-maia-fernandes-com-suspeita-de-covid-
19/ 
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Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 
Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56203-justica-aceita-denuncia-de-improbidade-
contra-ex-prefeito-de-maribondo 
 

 
 

Título  :   MPE não tem legalidade para propor lockdown, diz procurador 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/comercio-rejeita-lockdown-e-aponta-acoes-para-
destravar-economia-de-alagoas_105846.php 

Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 
Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/_105895.php 
 

 
 

Título  :   Justiça aceita denúncia contra ex-prefeito de Maribondo, AL, Leopoldo Pedrosa, acusado de 
improbidade administrativa 
Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/20/justica-aceita-denuncia-contra-ex-prefeito-de-
maribondo-al-leopoldo-pedrosa-acusado-de-improbidade-administrativa.ghtml 
 

 

Título  :   Funcionários teriam induzido compra de antena e empresas devem indenizar clientes 
Link     :   https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170571/funcionarios-teriam-induzido-compra-

de-antena-e-empresas-devem-indenizar-clientes.html 

Título  :   Unimed deve pagar R$ 5 mil por negar cirurgia a paciente com doença rara 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170562/unimed-deve-pagar-r-5-mil-por-negar-

cirurgia-a-paciente-com-doenca-rara.html 

Título  :   Justiça aceita denúncia de improbidade contra ex-prefeito de Maribondo 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170556/justica-aceita-denuncia-de-improbidade-

contra-ex-prefeito-de-maribondo.html 

Título  :   Presidente do TJ lamenta morte do desembargador Jairon Maia Fernandes 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/20/170536/presidente-do-tj-lamenta-morte-do-

desembargador-jairon-maia-fernandes.html 
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