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Título  :     Fatos & Notícias - INDENIZAÇÃO 
A Justiça alagoana determinou que uma seguradora deve pagar R$ 13.500 de indenização aos filhos de um segurado 

falecido em um acidente de trânsito. De acordo com os autos, a seguradora não teria liberado o valor do seguro de vida aos 

filhos, alegando que o usuário estava inadimplente e não havia segurados comprovados. O juiz do caso disse que a 

legislação não traz impedimentos quanto a isso e que a certidão de óbito bastaria, independentemente da situação do 

pagamento do seguro 
Link    :       https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/282507/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn24092020 

 

Título  :     ENTIDADES ESPERAM BARRAR LEI RENAN FILHO NO PLENO DO TJ/AL 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/282502/entidades-esperam-barrar-lei-renan-filho-no-pleno-do-tjal 

 

 
 

Título  :     Prefeito de Girau do Ponciano tem bens bloqueados pela justiça 

Link    :       https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed24092020a 

 

 

Título  :     Seguradora deve indenizar filhos de cliente falecido em acidente de trânsito 
Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/09/24/159853-seguradora-deve-indenizar-filhos-de-cliente-

falecido-em-acidente-de-transito 

 

Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título  :     Ex-prefeita de Santa Luzia do Norte tem direitos políticos suspensos por 6 anos 

Link    :      https://www.portalacta.com/noticia/367/ex-prefeita-de-santa-luzia-do-norte-tem-direitos-polticos-suspensos-por-

6-anos 

 

Título  :     Prefeito de Girau do Ponciano tem bens bloqueados pela Justiça 

Link    :      https://www.portalacta.com/noticia/353/prefeito-de-girau-do-ponciano-tem-bens-bloqueados-pela-justia 

 

 

Título  :     TJ declara inconstitucional lei que permite contrato temporário em Santa Luzia 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/tj-declara-inconstitucional-lei-que-permite-contrato-

temporario-em-santa-luzia_115653.php 

Título  :     Familiares e amigos do tenente-coronel Rocha Lima protestam contra a prisão dele 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/familiares-e-amigos-do-tenente-coronel-rocha-lima-

protestam-contra-a-prisao-dele_115669.php 

Título  :     Após recurso, TJAL julga legítima a cassação de mandato de vereador de São Brás 
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Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/apos-recurso-tjal-julga-legitima-a-cassacao-de-mandato-de-

vereador-de-sao-bras_115661.php 

Título  :     Ex-prefeita de Santa Luzia do Norte perde direitos políticos por seis anos 
Link    :       https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/ex-prefeita-de-santa-luzia-do-norte-perde-direitos-politicos-

por-seis-anos_115662.php 

 

 

Título  :     Lei que permite contrato temporário em Santa Luzia do Norte é considerada inconstitucional pelo TJ 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313683/lei-que-permite-contrato-temporario-em-santa-luzia-do-norte-e-

considerada-inconstitucional-pelo-tj/ 

Título  :     Justiça absolve ex-prefeito de Carneiros de acusação de improbidade 
Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313767/justica-absolve-ex-prefeito-de-carneiros-de-acusacao-de-

improbidade/ 

Título  :     TJ de Alagoas mantém cassação de vereador de São Brás 
Link    :       https://www.alagoas24horas.com.br/1313691/tj-de-alagoas-mantem-cassacao-de-vereador-de-sao-bras/ 

 

Giro82_______________________________________________________________________________ 

Título  :     TJ declara inconstitucional lei que permite contrato temporário em Santa Luzia 
Link    :       https://giro82.com.br/noticia/4616/tj-declara-inconstitucional-legislacao-sobre-contratacao-temporaria-em-santa-

luzia 

 

 

Título  :     TJ declara inconstitucional legislação sobre contratação temporária em Santa Luzia 
Link    :       https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-declara-inconstitucional-legislacao-sobre-contratacao-temporaria-em-

santa-luzia/ 

 

 

Título  :     TJ-Al mantém cassação de vereador que jogou dinheiro contra a Mesa Diretora do legislativo de São 

Brás  

Link    :       https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/24/tj-al-mantem-cassacao-de-vereador-que-jogou-dinheiro-

contra-a-mesa-diretora-do-legislativo-de-sao-bras 

Título  :     Ex-prefeita é condenada por nepotismo e tem direitos políticos suspensos 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/24/ex-prefeita-e-condenada-por-nepotismo-e-tem-direitos-

politicos-suspensos 

 

Título  :     TJ/AL mantém cassação de vereador que jogou dinheiro contra a Mesa da Câmara de São Brás 

Link    :      https://tribunadosertao.com.br/blog/tj-al-mantem-cassacao-de-vereador-que-jogou-dinheiro-contra-mesa-

diretora-legislativo-de-sao-bras/ 
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Título  :    Justiça absolve ex-prefeito de Carneiros de acusação de improbidade  
Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-absolve-ex-prefeito-de-carneiros-de-acusacao-de-improbidade/ 

Título  :    Justiça condena ex-prefeita de Joaquim Gomes por nepotismo  
Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-condena-ex-prefeita-de-joaquim-gomes-por-nepotismo/ 

 

 

Título  :    Após recurso, TJAL julga legítima a cassação de mandato de vereador de São Brás 
Link    :      http://www.radiogazetaweb.com/noticias/115661/TJ-julga-legitima-a-cassa%C3%A7ao-de-mandato-de-

vereador-de-Sao-Bras 

 

Diário Penedense______________________________________________________________________ 

Título  :    Clandestinos levam 40% dos passageiros das vans, diz presidente do sindicato 
Link    :      https://diariopenedense.com.br/clandestinos-levam-40-dos-passageiros-das-vans-diz-presidente-do-sindicato/ 

 

 

Título  :    Justiça absolve ex-prefeito de Carneiros de acusação de improbidade 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/24/justica-absolve-ex-prefeito-de-carneiros-de-acusacao-de-

improbidade/ 

Título  :    Justiça condena ex-prefeita de Joaquim Gomes por nepotismo 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/24/justica-condena-ex-prefeita-de-joaquim-gomes-por-

nepotismo/ 

Título  :    Tribunal de Justiça de Alagoas mantém cassação de vereador de São Brás 
Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/24/tribunal-de-justica-de-alagoas-mantem-cassacao-de-

vereador-de-sao-bras/ 
 

 

Título  :    Juiz mantém licitação para concessão dos serviços de água e esgoto da RMM 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/juiz-mantem-licitacao-para-concessao-dos-servicos-de-

agua-e-esgoto-da-rmm/ 

Título  :    Justiça absolve ex-prefeito de Carneiros de acusação de improbidade 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/justica-absolve-ex-prefeito-de-carneiros-de-acusacao-de-

improbidade-nucleo-de-improbidade-do-judiciario-afirmou-nao-haver-provas-de-que-conduta-do-ex-gestor-acarretou-

prejuizo-ao-municipio-decisao/ 

Título  :    Justiça estadual condena ex-prefeita de Joaquim Gomes por nepotismo 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/justica-condena-ex-prefeita-de-joaquim-gomes-por-

nepotismo-ana-genilda-costa-couto-nomeou-um-filho-e-tres-irmaos-para-cargos-publicos-em-2014-e-2015-o-nucleo-de-

improbidade-administrativa-do-poder/ 

Título  :    Ex-prefeita de Santa Luzia do Norte tem direitos políticos suspensos por 6 anos 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/ex-prefeita-de-santa-luzia-do-norte-tem-direitos-politicos-

suspensos-por-6-anos-maria-de-fatima-barros-foi-condenada-por-atos-contra-administracao-e-dano-ao-erario-ex-gestora-

tera-ainda-que-ressarc/ 
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Título  :    Tribunal de Justiça de Alagoas mantém cassação de vereador de São Brás 
Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/tj-de-alagoas-mantem-cassacao-de-vereador-de-sao-bras-

jaelson-dos-santos-silva-perdeu-o-mandato-em-marco-deste-ano-apos-ser-denunciado-por-quebra-de-decoro-

parlamentar-decisao-foi-publicada-no-dje/ 

 

 

Título  :    TJ de Alagoas mantém cassação de vereador de São Brás, conhecido como "Mima" 
Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/09/24/159940-tj-de-alagoas-mantem-cassacao-de-vereador-

de-sao-bras-conhecido-como-mima 

Título  :    Justiça absolve ex-prefeito de Carneiros de acusação de improbidade 
Link    :      https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/09/24/159941-justica-absolve-ex-prefeito-de-carneiros-de-

acusacao-de-improbidade 

Título  :    2ª Vez: juiz condena homem em Porto Calvo por publicação ofensiva no Facebook 
Link    :      https://maragogi.7segundos.com.br/noticias/2020/09/24/159862-2a-vez-juiz-condena-homem-em-porto-calvo-

por-publicacao-ofensiva-no-facebook 

 

Diário Arapiraca_______________________________________________________________________ 

Título  :    Ex-prefeita de Santa Luzia do Norte tem direitos políticos suspensos por 6 anos 

Link    :      https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/ex-prefeita-de-santa-luzia-do-norte-tem-direitos-politicos-

suspensos-por-6-anos/11/67468 

 

 

Título  :    Justiça condena ex-prefeita de Joaquim Gomes por nepotismo 

Link    :      https://todosegundo.com.br/noticia/politica/justica-condena-ex-prefeita-de-joaquim-gomes-por-

nepotismo/9/27133 
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