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Título  :   Empresa baiana recorre ao TJ para voltar a operar coleta de lixo em Maceió 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/_111739.php 

 

 

Título  :   MP DENUNCIA ROCHA LIMA E MAIS TRÊS À JUSTIÇA 

Link    :     https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/279287/mp-denuncia-rocha-lima-e-mais-tres-a-justica 

Título  :   Fatos & Notícias 

MUTIRÃO 1 

A incerteza que ronda os moradores do bairro do Pinheiro com relação aos seus direitos com a Braskem é um motivo 

suficiente para o Tribunal de Justiça realizar um mutirão com todos os órgãos envolvidos para resolver, principalmente, as 

pendências de imóveis considerados irregulares para fins de indenização. Caso não faça, vai alongar o sofrimento de 

milhares de pessoas que têm a posse do imóvel, mas não têm o seu registro. 

MUTIRÃO 2 

Todas as pessoas do bairro do Pinheiro, aflitas com essa situação de incerteza sobre suas indenizações, concordam que está 

na hora de o Tribunal de Justiça fazer um mutirão para resolver as questões, a exemplo do que faz rotineiramente com 

apenados, pessoas comprovadamente pobres e outros segmentos que precisam da interferência do Poder Judiciário. 

MUTIRÃO 3 

Como não tem como registrar o imóvel e possuir apenas o contrato de compra e venda, embora estejam residindo naquele 

lugar há dezenas de anos, torna-se necessária a intervenção da Justiça para facilitar a vida dos moradores, enquanto muitos 

já foram desalojados. 

MUTIRÃO 4 

Como para regularizar um imóvel custa os olhos da cara, o TJ tem meios, excepcionalmente, de resolver o impasse, para 

possibilitar que a Braskem faça as indenizações no mais breve espaço de tempo, sem muita burocracia. 

Esperança 

A esperança dos moradores do Pinheiro e adjacências é que o Tribunal de Justiça faça uma convocação de todos os órgãos 

auxiliares e resolva as dificuldades da população afetada pela mineração da Braskem. Seria um passo ideal para minimizar 

o sofrimento daquelas pessoas atingidas pela tragédia. 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/279296/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn01082020 
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Título  :   Justiça suspende parte do decreto municipal que liberava bares e restaurantes em Maragogi 
Link      :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-parte-do-decreto-municipal-que-liberava-bares-e-

restaurantes-em-maragogi/ 

 

É ASSIM_________________________________________________________________________________________ 

Título  :   TJ/AL suspende parte do decreto que libera bares, templos e academias em Maragogi 
Link      :     https://eassim.net/tj-al-suspende-parte-do-decreto-que-libera-bares-templos-e-academias-em-maragogi/ 

 

 

Título  :   329 farmácias em Alagoas auxiliam no combate à violência doméstica 
Link      :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/01/329-farmacias-em-alagoas-auxiliam-no-combate-a-

violencia-domestica/ 

 

 

Título  :   Sinal Vermelho: 329 farmácias auxiliam no combate à violência doméstica em AL 
Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/sinal-vermelho-329-farmacias-auxiliam-no-combate-

violencia-domestica-em-al/ 
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