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Gazeta Regional___________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça de AL determina que Facebook bloqueie contas que fizeram disparos em massa de montagem 

Link     :   https://gazetaregional.net.br/justica-de-al-determina-que-facebook-bloqueie-contas-que-fizeram-

disparos-em-massa-de-montagem/ 

 

 

Título  :   Com decisão favorável aos procuradores, entidades cobram mudança na Previdência  

Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/com-decisao-favoravel-aos-procuradores-

sindicatos-cobram-mudanca-na-reforma-_105738.php 

Título  :   Ex-presidente do TJ/AL morre com suspeita de Covid-19 em Maceió 

Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/ex-presidente-do-tjal-morre-com-suspeita-de-covid-

19-em-maceio_105870.php 

Título  :   Ex-vereador acusado de morte no trânsito é condenado a pagar indenização 

Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/ex-vereador-acusado-de-morte-no-transito-e-

condenado-a-pagar-indenizacao_105823.php 

 

 
 

Título  :   Justiça suspende novas regras de contribuição 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed190520 

Título  :  Ex -vereador e seguradoras devem completar indenização de R$ 100 mil por morte no trânsito 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/19/ex-vereador-e-seguradoras-devem-completar-

indenizacao-de-r-100-mil-por-morte-no-transito/ 

 

Título  :  Morre aos 86 anos o ex-presidente do TJ/AL desembargador Jairon Maia 

Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/19/morre-aos-86-anos-o-ex-presidente-do-tj-al-

desembargador-jairon-maia/ 

 

 
 

Título  :   Whatsapp deve bloquear robôs que disparam meme do caixão com deputados 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359916/2020/05/19/whatsapp-deve-bloquear-robos-que-

dispararam-meme-do-caixao-com-deputados 

 

Título  :   Desembargador Jairon Mais Fernandes ex-presidente do TJ/AL morre aos 86 anos em Maceió 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359957/2020/05/19/desembargador-jairon-maia-fernandes-ex-

presidente-do-tj-al-morre-aos-86-anos-em-maceio 

 

Título  :   Seguradoras e segurado devem completar indenização de R$ 100 mil por morte no trânsito 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359927/2020/05/19/seguradoras-e-segurado-devem-completar-

indenizacao-de-r-100-mil-por-morte-no-transito 
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Título  :   Morre desembargador de Alagoas Jairon Maia Fernandes 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/19/morre-desembargador-de-alagoas-jairon-maia-

fernandes.ghtml 

 

Amazona Atual____________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça manda WhatsApp revelar dados sobre disparos em massa com meme do caixão 
Link     :    https://amazonasatual.com.br/justica-manda-whatsapp-revelar-dados-sobre-disparos-em-massa-com-

meme-do-caixao/ 

 

 

Título  :   Desconto de 30% na mensalidade: benefício pode ser solicitado a escolas do interior  
Link     :    http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/19/desconto-de-30-na-mensalidade-

beneficio-pode-ser-solicitado-a-escolas-do-interior 

 

 
 

Título  :   Morre o ex-presidente do Tribunal de Justiça Jairon Maia Fernandes 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/coronavirus/2020/05/56186-morre-o-ex-presidente-do-tribunal-de-

justica-jairon-maia-fernandes 

 

Título  :   Ex-vereador e seguradoras são obrigadas a pagar mais de R$ 70 mil por morte no trânsito 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56175-ex-vereador-e-seguradoras-sao-obrigadas-a-

pagar-mais-r-70-mil-por-morte-no-transito 

 

 
 

Título  :   Morre com suspeitas de Covid o desembargador Jairon Maia Fernandes 

Link     :   https://www.tribunadosertao.com.br/2020/05/morre-com-suspeitas-de-covid-o-desembargador-jairon-

maia-fernandes/ 

 

 

Título  :   Seguradoras e segurado devem completar indenização de R$ 100 mil por morte no trânsito 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/seguradoras-e-segurado-devem-completar-indenizacao-de-r-100-

mil-por-morte-no-transito/ 

 

 

Título  :   Faculdade deve reduzir mensalidades durante pandemia, garante Defensoria Pública através da 
justiça 
Link     :    https://www.alagoas24horas.com.br/1289494/faculdade-deve-reduzir-mensalidades-durante-

pandemia-garante-defensoria-publica-atraves-da-justica/ 
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Título  :   Justiça determina que faculdades particulares reduzam mensalidades 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/19/170477/justica-determina-que-faculdades-

particulares-reduzam-mensalidades.html 

Título  :   Ex-vereador condenado em morte no trânsito deve pagar indenização a família de vítima 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/19/170463/ex-vereador-condenado-em-morte-no-

transito-deve-pagar-indenizacao-a-familia-de-vitima.html 

 

 

 

Título  :   Justiça de AL determina que Facebook bloqueie contas que fizeram disparo de montagem 

Link     :    http://programacidadania.com.br/justica-de-al-determina-que-facebook-bloqueie-contas-que-fizeram-

disparo-de-montagem/ 

 

 

Título  :   TJ reforça importância da denúncia em casos de violência contra crianças e adolescentes 

Link     :    https://painelnoticias.com.br/geral/171738/tj-reforca-importancia-da-denuncia-em-casos-de-violencia-

contra-criancas-e-adolescentes 

 

 

Título  :   Liminar determina que WhatsApp bloqueie disparo de meme com deputados alagoanos 

Link     :   http://www.jornaldealagoas.com.br/politica/33920/2020/05/19/liminar-determina-que-whatsapp-

bloqueie-disparo-de-meme-com-deputados-alagoanos 
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