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Diário de Pernambuco_____________________________________________________________________________ 

 

Título :  Mais que os sete palmos "que te cabem neste latifúndio" 

Link    :   https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opiniao/2020/07/mais-que-os-sete-palmos-que-te-cabem-neste-

latifundio.html 

 

 

Título :  Governador anuncia criação de duas delegacias especializadas 

Link    :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/08/governador-anuncia-criacao-de-duas-delegacias-

especializadas/ 

 

 

Título :  Justiça anula efeitos da Reforma da Previdência a inativos da Polícia Civil 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/justica-anula-efeitos-da-lei-renan-filho-a-servidores-inativos-

da-policia-civil_109705.php 

 

 

Título :  Justiça suspende novas alíquotas previdenciárias a inativos da Polícia Civil 
Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/08/174762/justica-suspende-novas-aliquotas-previdenciarias-

a-inativos-da-policia-civil.html 

Título :  Major Izidoro é alvo do MPE por manter hospital sem licença ambiental e sanitária 
Link    :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/07/08/174787/major-izidoro-e-alvo-do-mpe-por-manter-

hospital-sem-licenca-ambiental-e-sanitaria.html 

 

Alagoas em Dia___________________________________________________________________________________ 

 

Título :  Justiça determina suspensão do desconto de 14% d previdência para aposentados e pensionistas da  

Polícia Civil de Alagoas 

Link    :    https://alagoasemdia.com.br/noticia/16304/justica-determina-suspensao-do-desconto-de-14-da-previdencia-

para-aposentados-e-pensionistas-da-poli.amp 

 

É ASSIM! ________________________________________________________________________________________ 

Título :  TJAL publica cartilha de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil 
Link    :    https://eassim.net/tjal-publica-cartilha-de-prevencao-ao-abuso-e-a-exploracao-sexual-infantojuvenil/ 

 

 

Título :  Quilombo Mameluco recebe doações adquiridas com verbas repassadas pelo TJAL 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/coronavirus-08072020-124306-quilombo-mameluco-

recebe-doacoes-adquiridas-com-verbas-repassadas-pelo-tjal-valor-repassado-pelo-tribunal-de-justica-para-auxiliar-

comunidades-em-alagoas-foi-de-r/ 
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Título :  Tutmés Airan determina nomeação de assessores para Juizados de 2ª Entrância 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tutmes-airan-determina-nomeacao-de-assessores-para-

juizados-de-2a-entrancia-nomeacoes-devem-ter-inicio-em-agosto-e-atender-aos-jeccs-de-delmiro-gouveia-sao-miguel-

dos-campos-palmeira-dos-indios-uni/ 

 

 

Título :  Justiça anula efeitos da Reforma da Previdência a inativos da Polícia Civil 
Link    :    http://www.radiogazetaweb.com/noticias/109705/Justi%C3%A7a-anula-efeitos-da-Reforma-da-Previdencia-a-

inativos-da-Policia-Civil 

 

 
 

Título :  MP ajuíza ação por Prefeitura de cidade em AL manter hospital sem licença ambiental 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362942/2020/07/08/mp-ajuiza-acao-por-prefeitura-de-cidade-em-al-

manter-hospital-sem-licencas-ambiental-e-sanitaria 

 

 
 

Título :  Fatos & Notícias - PRECEDENTE 
Texto :  Ao suspender a cobrança de 14% da Previdência dos aposentados e pensionistas vinculados à Polícia Civil, a 

desembargadora Elisabeth Carvalho abriu uma brecha para outras categorias funcionais do estado fazerem o mesmo. 

Link    :  https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277847/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn09072020 

 

Título :  Fatos & Notícias -  PENALIZANDO 
Texto :   Na sua decisão, a desembargadora diz que o desconto de 14% sobre os salários de aposentados e pensionistas 

“fere a existência digna, diminuindo a capacidade econômica pela elevada alteração da contribuição social previdenciária”. 

Ou seja, o caminho está aberto para outros segmentos ingressarem na Justiça com a mesma finalidade. 

Link    :  https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/277847/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-
fn09072020 
 

 
 
Título :  Governador anuncia criação de duas delegacias especializadas 
Link    :  https://www.tribunadosertao.com.br/2020/07/governador-anuncia-criacao-de-duas-delegacias-
especializadas/ 
 

 

Título  :  Desembargadora Elisabeth Carvalho barra perversidade com aposentados 
Link    :  http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/07/08/desembargadora-elisabeth-carvalho-rejeita-
perversidade-com-os-aposentados/ 
 

 
 
Título  :  Maioria dos casos de racismo e injúria racial não é denunciada em AL – Fique Alerta 
Link    :  https://www.tnh1.com.br/videos/vid/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-racial-nao-e-denunciada-
em-al/ 
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Título  :  TJ-AL cria cartilha de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil – AL/TV 2ª Edição 
Link    :  https://globoplay.globo.com/v/8684632/programa/ 
 

 

Título  :  Justiça determina suspensão do desconto de 14% da Previdência para aposentados e pensionistas da 
Polícia Civil de Alagoas 
Link    :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/08/justica-determina-suspensao-do-desconto-de-
14percent-da-previdencia-para-aposentados-e-pensionistas-da-policia-civil-de-alagoas.ghtml 
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