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Título    :    EMPRESÁRIO ACUSADO DE ESTUPRO TEM HABEAS NEGADO 

Link      :     https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/293828/empresario-acusado-de-estupro-tem-habeas-

negado 
 

Título    :    Fatos & Notícias 

SEMENTES 

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) alterou a decisão que manteve o leilão de privatização do saneamento na Região 

Metropolitana de Maceió. Em decisão publicada ontem, o presidente do TJ/AL, desembargador Tutmés Airan, determinou que sejam 

mantidos os empregos dos trabalhadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Deodoro (SAAE). 

SEMENTES 2 

Apesar de rejeitar o recurso do SAAE de Marechal Deodoro, o presidente do TJ destacou que "de forma alternativa e para fins de 

efetividade do interesse público deve o Estado de Alagoas reaproveitar os trabalhadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Marechal Deodoro SAAE ou observar-se a estrutura administrativa adotada no processo licitatório para a empresa Casal, de modo 

similar para a empresa municipal". A decisão se estende também para o município de Barra de Santo Antônio. 

O Tribunal de Justiça de Alagoas alterou a decisão que manteve o leilão de privatização do saneamento na Região Metropolitana de 

Maceió.  

Em decisão publicada ontem, o presidente do TJ/AL, o desembargador Tutmés Airan, determinou que sejam mantidos os empregos 

dos trabalhadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Deodoro (SAAE).  

Link      :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/293831/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn15102020 

Título    :   OPERAÇÃO DESARTICULA QUADRILHA NO SERTÃO 

Link      :     https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/293830/operacao-desarticula-quadrilha-no-sertao 

 

 

Título    :   Juiz alega engano e Lula volta a ter título de doutor honoris causa em Alagoas 

Link      :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60443-juiz-alega-engano-e-lula-volta-a-ter-titulo-de-

doutor-honoris-causa-em-alagoas 

 

 

Título    :   Gaeco e SSP cumprem 15 mandados de prisão e busca e apreensão contra o tráfico de drogas no 
Sertão  
Link      :     https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/15/gaeco-e-ssp-cumprem-15-mandados-de-

prisao-e-busca-e-apreensao-contra-o-trafico-de-drogas-no-sertao 

 

Diário Arapiraca_______________________________________________________________________ 

https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/293828/empresario-acusado-de-estupro-tem-habeas-negado
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/293828/empresario-acusado-de-estupro-tem-habeas-negado
https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/293831/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn15102020
https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/293831/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn15102020
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/293830/operacao-desarticula-quadrilha-no-sertao
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60443-juiz-alega-engano-e-lula-volta-a-ter-titulo-de-doutor-honoris-causa-em-alagoas
https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60443-juiz-alega-engano-e-lula-volta-a-ter-titulo-de-doutor-honoris-causa-em-alagoas
https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/15/gaeco-e-ssp-cumprem-15-mandados-de-prisao-e-busca-e-apreensao-contra-o-trafico-de-drogas-no-sertao
https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/15/gaeco-e-ssp-cumprem-15-mandados-de-prisao-e-busca-e-apreensao-contra-o-trafico-de-drogas-no-sertao


Título    :   Justiça de AL nega habeas corpus a empresário acusado de estuprar enteadas 

Link      :     https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/justica-de-al-nega-habeas-corpus-a-empresario-acusado-

de-estuprar-enteadas/11/67990 

 

Título    :   Juiz de Arapiraca devolve a Lula o diploma de doutor pela Uneal 

Link      :     https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/juiz-de-arapiraca-devolve-a-lula-o-diploma-de-doutor-pela-

uneal-/11/67994 

 

Real Deodorense_______________________________________________________________________ 

Título    :   TJ/AL DETERMINA QUE EMPREGO DOS TRABALHADORES DO SAAE SEJAM MANTIDOS  

Link      :     http://www.realdeodorense.com.br/blogs/blog-do-popa/parabns-cacau-tjal-determina-que-emprego-

dos-trabalhadores-do-saae-sejam-mantidos/2566 

 

Título    :   Presidente do Tribunal de Justiça de AL recebe representantes do Sinteal 

Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/presidente-do-tribunal-de-justica-de-alagoas-

recebe-representantes-do-sinteal/ 

Título    :   Juizado de São Miguel tem menor taxa de recursos contra suas decisões 

Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/juizado-de-sao-miguel-tem-menor-taxa-de-

recursos-contra-suas-decisoes/ 

 

Título    :  Arapiraca: Em noite emocionante, OAB Alagoas presta homenagem à Patrulha Maria da Penha 

Link      :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/15/arapiraca-em-noite-emocionante-oab-alagoas-

presta-homenagem-a-patrulha-maria-da-penha 

Título    :  Juizado de São Miguel tem menor taxa de recursos contra suas decisões 

Link      :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/15/juizado-de-sao-miguel-tem-menor-taxa-de-

recursos-contra-suas-decisoes 

 

 

Título    :   OAB Alagoas se habilita para garantir os honorários advocatícios do caso Laginha 

Link      :     https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/10/15/oab-alagoas-se-habilita-para-garantir-os-

honorarios-advocaticios-do-caso-laginha/ 

Título    :   Magistrado revê decisão de devolve título a Lula 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed15102020a 

 

 

Título    :   Juiz cancela documento que retirava título de doutor honoris causa dado a Lula pela Uneal 

Link      :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/10/15/77072-juiz-cancela-documento-que-retirava-titulo-

de-doutor-honoris-causa-dado-a-lula-pela-uneal 
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Título    :   Juiz que determinou cancelamento de título da Uneal ao ex-presidente Lula, alega engano – Balanço 

Geral 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/videos/vid/juiz-que-determinou-cancelamento-de-titulo-da-uneal-ao-ex-

presidente-lula-alega-engano/ 
 

O Dia+_______________________________________________________________________________ 

Título    :   Presidente do TJAL ouve representantes do Sinteal 

Link      :     https://odiamais.com.br/presidente-do-tjal-ouve-representantes-do-sinteal/ 
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