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Título  :   Operação integrada prende suspeitos de participar de assaltos na parte baixa de Maceió 
Link    :    http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/24/operacao-integrada-prende-suspeitos-de-participar-

de-assaltos-na-parte-baixa-de-maceio 

Título  :   TJ pode salvar os aposentados do corte de salário do AL Previdência 
Link    :    http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/24/tj-pode-salvar-os-aposentados-do-corte-de-salario-

do-al-previdencia 

 

Panorama Faramacêutico___________________________________________________________________________ 

Título  :   Para juíza, denúncia de agressores em farmácias é ferramenta a favor da mulher 
Link    :    https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/07/24/para-juiza-denuncia-de-agressores-em-farmacias-e-ferramenta-

a-favor-da-mulher/ 

 

 
 

Título  :   Fatos & Notícias Suspensão da cobrança de 14% para servidores 

A decisão provisória do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Doffoli, que cassou a liminar da desembargadora 

Elisabeth Carvalho sobre a suspensão da cobrança de 14% para servidores da Polícia Civil que ganham até R$ 6 mil, ainda 

terá muitos lances pela frente. O entendimento em medida liminar é de que a suspensão da cobrança poderia inviabilizar 

programas do governo. 

Ocorre, porém, que esta manifestação de Dias Toffoli se refere somente ao caso dos policiais civis, embora outras ações 

sejam intentadas junto ao Tribunal de Justiça por outros segmentos do funcionalismo público, o que pode acontecer de uma 

hora para outra. No frigir dos ovos, ou seja, no julgamento do mérito da questão, o assunto deverá sair da esfera do 

Tribunal de Justiça de Alagoas até o próprio Supremo Tribunal Federal. Até lá, contudo, será vaivém de decisões. 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/278783/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn24072020 

 

Título  :   Fatos & Notícias ALTO LÁ 

 

Não pegou bem a sugestão do secretário da Fazenda, George Santoro, de que pode mexer nos duodécimos dos poderes caso 

os servidores derrubem a cobrança dos 14% da Previdência. Essa colocação tem assustado alguns setores do Judiciário. 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/278783/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn24072020 

Título  :   Fatos & Notícias MAL-ESTAR 

A avaliação nos bastidores de alguns magistrados sobre a reação de George Santoro é que isso cheira à retaliação. Pelo sim, 

pelo não, novos episódios estão sendo escritos para pôr mais lenha na fogueira. 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/278783/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-fn24072020 

 

Título  :   Fatos & Notícias - DEFESA DO CORONEL ROCHA LIMA ENTRA COM PEDIDO DE HC 
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/278795/defesa-do-coronel-rocha-lima-entra-com-pedido-de-hc 
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Título  :   Ficha de crimes do coronel Rocha Lima deve levar a sua expulsão 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/07/58088-ficha-de-crimes-do-coronel-rocha-lima-deve-levar-a-

sua-expulsao-da-pm 
 

 
 
Título  :   Corregedor do CNJ trata sobre gestões transparentes 
Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed24072020a 

 

 

Título  :   TJ pode salvar os aposentados do corte de salário do AL Previdência – Blog Ricardo Mota 
Link      :     http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/07/24/tj-pode-garantir/ 

Título  :   Retomada das atividades presenciais no TJAL será feita com responsabilidade, afirma Tutmés Airan 
Link      :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/retomada-das-atividades-presenciais-no-tjal-sera-feita-com-

responsabilidade-afirma-tutmes-airan/ 

Título  :   Moradia Legal: TJ regulariza quase 1.200 imóveis em três municípios 
Link      :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/moradia-legal-tj-regulariza-quase-1200-imoveis-em-tres-municipios/ 

Título  :   Corregedores de Justiça defendem audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia 
Link      :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/corregedores-de-justica-defendem-audiencias-de-custodia-por-

videoconferencia-durante-a-pandemia/ 

 

 

Título  :   Teletrabalho: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto no TJ/AL 
Link      :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/24/07/2020/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-

agosto-no-tjal/154518 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça se prepara para a retomada das atividades presenciais 
Link      :     https://globoplay.globo.com/v/8723374/programa/ 

 

TJSP____________________________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Pela primeira vez, Encoge tem edição virtual 

Link      :     http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=61715&pagina=1 

 

Pires de Souza____________________________________________________________________________________ 

 

Título   :   Pela primeira vez, Encoge tem edição virtual 

Link      :     http://piresdesouza.adv.br/detalhe_noticia/pela-primeira-vez-encoge-tem-edicao-virtual 

 

 

Título   :   TJAL regulariza quase 1.200 imóveis nos municípios de Rio Largo, São Miguel dos Campos e Igaci 
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Link      :     https://jornaldealagoas.com.br/municipios/35771/2020/07/24/tjal-regulariza-quase-1200-imoveis-nos-municipios-

de-rio-largo-so-miguel-dos-campos-e-igaci 

 

 

Título    :   Corregedores de Justiça defendem audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia 
Link      :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/24/155128-corregedores-de-justica-defendem-audiencias-de-

custodia-por-videoconferencia-durante-a-pandemia 

 

 

Título    :   Moradia Legal: TJ entrega quase 1.200 títulos para cidadãos de três municípios 
Link      :    https://www.alagoas24horas.com.br/1302071/moradia-legal-tj-entrega-quase-1-200-titulos-para-cidadaos-de-

tres-municipios/ 

 

 

Título    :   Retomada das atividades presenciais no TJAL será feita com responsabilidade, afirma Tutmés Airan 
Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/retomada-das-atividades-presenciais-no-tjal-sera-feita-com-

responsabilidade-afirma-tutmes-airan/ 

Título    :   Moradia Legal: TJ regulariza quase 1.200 imóveis em três municípios 
Link      :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/moradia-legal-tj-regulariza-quase-1-200-imoveis-em-tres-

municipios-cerimonias-virtuais-foram-realizadas-nesta-sexta-feira-24-para-marcar-entrega-gratuita-dos-documentos-para-

populacao-president/ 

 

 

Título    :   Retomada das atividades presenciais no TJAL será feita com responsabilidade, afirma Tutmés Airan 
Link      :    https://painelnoticias.com.br/geral/176096/retomada-das-atividades-presenciais-no-tjal-sera-feita-com-

responsabilidade-afirma-tutmes-airan 

Título    :   Consulta pública para formulação das metas da Justiça acaba na próxima terça-feira (28) 
Link      :     https://painelnoticias.com.br/geral/176048/consulta-publica-para-formulacao-das-metas-da-justica-acaba-na-

proxima-terca-feira-28 

 

ANADEP_________________________________________________________________________________________ 

Título    :   AL: Vara da Infância deve julgar ação de saúde relacionada a adolescente com diabetes, garante 
Defensoria através de liminar do TJ  
Link      :    https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45184 

 

 

Título    :   Juíza fala sobre caso de bebê supostamente usado pelos pais para pedir esmola – Cidade Alerta 
Link      :    

https://www.youtube.com/watch?v=A7uHToO9eFM&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=28 
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Título    :   Sinal Vermelho: Denúncia de agressores em farmácias é ferramenta a favor da mulher 
Link      :    https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-denuncia-de-agressores-em-farmacias-e-ferramenta-a-favor-da-mulher/ 


