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Título  :    Após ação do MPAL, Justiça obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/09/28/76448-apos-acao-do-mpal-justica-obriga-estado-a-fornecer-

alimentacao-para-alunos-da-rede-publica 

 

 

Título  :    Justiça obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/justica-obriga-estado-a-fornecer-alimentacao-para-alunos-

da-rede-publica_115945.php 

Título  :    Transportadores complementares dão trégua a paralisações após acordo com o TJ 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/_115947.php 

Título  :    Caso Izabelle: Justiça acata tese de que PMs sabiam do problema da arma 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/caso-izabelle-policiais-devem-responder-por-homicidio-

doloso-decide-justica_115956.php 

Título  :    Gol é condenada a pagar R$ 4 mil a mulher que alega transtornos em remarcação 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/gol-e-condenada-a-pagar-r-4-mil-a-mulher-que-alega-

transtornos-em-remarcacao_115965.php 

 

 

Título  :    Justiça obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-obriga-estado-a-fornecer-alimentacao-para-alunos-da-rede-publica/ 

Título  :    Transporte complementar não fará novos protestos até o próximo dia 5 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/transporte-complementar-nao-fara-novos-protestos-ate-o-proximo-dia-5/ 

 

 

Título  :    STJ determina que prefeita de Passo de Camaragibe, Edvânia Farias, deixe o cargo 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/28/stj-determina-que-prefeita-de-passo-de-camaragibe-edvania-

farias-deixe-o-cargo 

Título  :    TJ quer AMA como interlocutora entre transportadores intermunicipais 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/28/tj-quer-ama-como-interlocutora-entre-transportadores-

intermunicipais 
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Link    :      http://www.radiogazetaweb.com/noticias/115947/Transportadores-complementares-dao-tregua-a-

paralisa%C3%A7oes 

 

Agência Notícias Alagoas________________________________________________________________ 

Título  :    FORAM UNÂNIMES – Justiça afasta prefeita de Passo de Camaragibe 
Link    :      https://www.agenciadenoticiasalagoas.com.br/foram-unanimes-justica-afasta-prefeita-de-passo-de-camaragibe/ 

 

A Notícia_____________________________________________________________________________ 

Título  :    FORAM UNÂNIMES – Justiça afasta prefeita de Passo de Camaragibe 
Link    :      https://www.anoticia.online/2020/09/28/foram-unanimes-justica-afasta-prefeita-de-passo-de-camaragibe/ 

 

 

Título  :    Presidente do TJAL discute com juízes ações na área de conciliação 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/presidente-do-tjal-discute-com-juizes-acoes-na-area-de-

conciliacao/ 

Título  :    Sessão do Pleno do TJ Alagoas tem transmissão ao vivo nesta terça (29) 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/sessao-do-pleno-tem-transmissao-ao-vivo-nesta-terca-

feira-29-outras-tres-sessoes-devem-ocorrer-na-semana-e-todas-serao-transmitidas-pela-internet-para-todos-os-

interessados-sessao-do-pleno-do-trib/ 

Título  :    Gol deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/gol-deve-indenizar-passageira-por-transtornos-com-

remarcacao-de-voo-valor-dos-danos-morais-foi-fixado-em-r-4-00000-decisao-e-do-1o-juizado-civel-de-maceio-gol-linhas-

aereas-sa-deve-indenizar-p/ 

Título  :    Transporte complementar não fará novos protestos até o próximo dia 5 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/transporte-complementar-nao-fara-novos-protestos-ate-o-

proximo-dia-5-acordo-foi-firmado-em-reuniao-no-tjal-na-proxima-segunda-categoria-e-representantes-dos-taxistas-arsal-

e-ama-voltam-discutir/ 

 

 

 
 

Título  :    STJ mantém condenação da prefeita de Passo de Camaragibe 
Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/09/59947-stj-mantem-condenacao-da-prefeita-de-passo-de-

camaragibe 

Verdade Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título  :    Justiça determina que governo de Alagoas forneça alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      http://verdadealagoas.com.br/2020/09/28/justica-determina-que-governo-de-alagoas-forneca-alimentacao-para-

alunos-da-rede-publica/ 

 

 

Título  :    Gol deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 

Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1314383/gol-deve-indenizar-passageira-por-transtornos-com-remarcacao-

de-voo/ 
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Título  :    Após ação do MPAL, Judiciário obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1314337/apos-acao-do-mpal-judiciario-obriga-estado-a-fornecer-

alimentacao-para-alunos-da-rede-publica/ 

 

 

Título  :    Justiça determina que governo de Alagoas forneça alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/09/28/justica-determina-que-governo-de-alagoas-forneca-

alimentacao-para-alunos-da-rede-publica.ghtml 

 

 

Título  :    Transporte complementar não fará novos protestos até o próximo dia 5  
Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/transporte-complementar-nao-fara-novos-protestos-ate-o-proximo-dia-5/ 

 

 

Título  :    COMPLEMENTARES DÃO TRÉGUA A PARALISAÇÕES APÓS ACORDO COM TJ 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/282847/complementares-dao-tregua-a-paralisacoes-apos-acordo-

com-tj 

Título  :    CASO IZABELLE: POLICIAIS VÃO RESPONDER POR HOMICÍDIO DOLOSO 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/282844/caso-izabelle-policiais-vao-responder-por-homicidio-doloso 

 

Título  :    Judiciário obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/28/judiciario-obriga-estado-a-fornecer-alimentacao-para-alunos-

da-rede-publica/ 

Título  :    Gol deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/28/gol-deve-indenizar-passageira-por-transtornos-com-

remarcacao-de-voo/ 

Título  :    Transporte complementar não fará novos protestos até o próximo dia 5 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/28/transporte-complementar-nao-fara-novos-protestos-ate-o-

proximo-dia-5/ 

 

 

Título  :    Após ação civil pública ajuizada pelo MPAL, judiciário obriga Estado fornecer alimentação para alunos 

da rede pública 
Link    :      https://www.tribunadosertao.com.br/2020/09/apos-acao-civil-publica-ajuizada-pelo-mpal-judiciario-obriga-

estado-fornecer-alimentacao-para-alunos-da-rede-publica/ 

 

Minuto Nordeste_______________________________________________________________________ 

Título  :    Justiça obriga Estado a fornecer alimentação para alunos da rede pública 
Link    :      http://www.minutonordeste.com.br/noticia/justica-obriga-estado-a-fornecer-alimentaco-para-alunos-da-rede-

publica/11430 
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Título  :    Gol deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 
Link    :      https://todosegundo.com.br/noticia/justica/gol-deve-indenizar-passageira-por-transtornos-com-remarcacao-de-

voo/6/27166 

Título  :    Transporte complementar não fará novos protestos até o próximo dia 5 

Link    :      https://todosegundo.com.br/noticia/alagoas/transporte-complementar-nao-fara-novos-protestos-ate-o-proximo-

dia-5/23/27165 

 

Título  :    Operação prende vereadores suspeitos de desvios na Câmara de São Brás 

Link    :      https://todosegundo.com.br/editoria/policia/operacao-prende-vereadores-suspeitos-de-desvios-na-camara-de-

sao-bras/8/27160 

 

 

Título  :    Justiça de AL discute situação de motoristas de transporte complementar e taxistas – AL TV 1ª Edição 
Link    :      https://globoplay.globo.com/v/8893892/programa/ 

 

 

Título  :    Empresa aérea deve indenizar passageira por transtornos com remarcação de voo 

Link    :     http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn96750655/empresa-aerea-deve-indenizar-passageira-por-

transtornos-com-remarcacao-de-voo 

 

Rádio Sampaio________________________________________________________________________ 

Título  :    Justiça determina que governo de Alagoas forneça alimentação para alunos da rede pública 
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