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Título  :   Campanha #AdotaréAmor tem alcance de 210 milhões de perfis 

Link     :   https://www.cnj.jus.br/campanha-adotareamor-tem-alcance-de-210-milhoes-de-perfis/ 

 

 

Título  :   Justiça suspende leilão de equipamentos eletrônicos apreendidos em Alagoas marcado para 29 de 
maio 
Link     :   http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/28/justica-suspende-leilao-de-equipamentos-

eletronicos-apreendidos-em-alagoas-marcado-para-29-de-maio 

 

 

Título  :   Falta de EPIs em Arapiraca tem ação remetida ao TJ de Alagoas 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/28/falta-de-epis-em-arapiraca-tem-acao-remetida-ao-tj-

de-alagoas/ 

 

Título  :   Empresa de engenharia é condenada a indenizar Autodesk por uso irregular de programa 
Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/tecnologia/2020/05/28/empresa-de-engenharia-e-condenada-a-
indenizar-autodesk-por-uso-irregular-de-programa/ 
 

 

Título  :   TJ vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes combaterem a pandemia 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-

carentes-combaterem-a-pandemia/ 

Título  :   Acordo em audiência virtual encerra disputa por débito de imóvel em Arapiraca 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/acordo-em-audiencia-virtual-encerra-disputa-por-

debito-de-imovel-em-arapiraca/ 

Título  :   Empresa de engenharia é condenada a indenizar Autodesk por uso irregular de programa 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/empresa-de-engenharia-e-condenada-indenizar-

autodesk-por-uso-irregular-de-programa-enengi-devera-pagar-mais-de-r-5-mil-pelo-uso-nao-licenciado-dos-

programas-autocad-2013-e-inventor-2013-10a-va/ 

 

 

Título  :   Justiça suspende leilão de aparelhos eletrônicos que seria realizado hoje dia 29 
Link     :    

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/76053/justica_suspende_leilao_de_aparelhos_eletronicos_que_seria_r

ealizado_hoje_dia_29 
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Título  :   TJ vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes, 10 cidades de AL serão beneficiadas 

Link     :    https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-

de-al-serao-beneficiadas/ 

 

 

Título  :   Justiça determina suspensão de desconto previdenciário a militar inativo 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171301/justica-determina-suspensao-de-

desconto-previdenciario-a-militar-inativo.html 

Título  :   Empresa é condenada a indenizar Autodesk por uso irregular de programa 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171306/empresa-e-condenada-a-indenizar-

autodesk-por-uso-irregular-de-programa.html 

Título  :   Audiência virtual encerra disputa por débito de imóvel que durava mais de seis anos em Arapiraca  
Link     :   https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171350/audiencia-virtual-encerra-disputa-por-

debito-de-imovel-que-durava-mais-de-seis-anos-em-arapiraca.html 

 

 
 

Título  :   Operação de combate a roubos é realizada em Maceió 

Link     :    https://g1.globo.com/al/alagoas/edicao/2020/05/28/videos-bom-dia-alagoas-de-quinta-feira-28-de-

maio.ghtml 

 

 

Título  :   Justiça atende pedido da ACS e suspende desconto previdenciário a PM inativo 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-atende-pedido-da-acs-e-suspende-

desconto-previdenciario-a-pm-inativo_106540.php 

Título  :   Justiça determina que Rio Largo forneça alimentação escolar durante a pandemia 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-determina-que-rio-largo-forneca-

alimentacao-escolar-durante-a-pandemia_106544.php 

 

 

 

Título  :   TJ SUSPENDE DECISÃO QUE ALTERA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM AL 

Link     :    https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275147/tj-suspende-decisao-que-altera-desconto-

previdenciario-em-al 
 

Título  :   Fatos & Notícias - LEILÃO 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/275199/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn28052020 

 

https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-de-al-serao-beneficiadas/
https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-de-al-serao-beneficiadas/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171301/justica-determina-suspensao-de-desconto-previdenciario-a-militar-inativo.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171301/justica-determina-suspensao-de-desconto-previdenciario-a-militar-inativo.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171306/empresa-e-condenada-a-indenizar-autodesk-por-uso-irregular-de-programa.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171306/empresa-e-condenada-a-indenizar-autodesk-por-uso-irregular-de-programa.html
https://g1.globo.com/al/alagoas/edicao/2020/05/28/videos-bom-dia-alagoas-de-quinta-feira-28-de-maio.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/edicao/2020/05/28/videos-bom-dia-alagoas-de-quinta-feira-28-de-maio.ghtml
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-atende-pedido-da-acs-e-suspende-desconto-previdenciario-a-pm-inativo_106540.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-atende-pedido-da-acs-e-suspende-desconto-previdenciario-a-pm-inativo_106540.php
https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275147/tj-suspende-decisao-que-altera-desconto-previdenciario-em-al
https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275147/tj-suspende-decisao-que-altera-desconto-previdenciario-em-al


 

Título  :   Justiça atende pedido da ACS e suspende desconto previdenciário a PM inativo 

Link     :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/106540/Justi%C3%A7a-atende-pedido-da-ACS-e-suspende-

desconto-previdenciario-a-PM-inativo 

 

Blog do Bernardino________________________________________________________________________ 

Título  :   TJ suspende decisão que altera critério para desconto previdenciário em A 

Link     :   https://www.blogdobernardino.com.br/2020/05/28/tj-suspende-decisao-que-altera-criterio-para-

desconto-previdenciario-em-al/ 

 

 

Título  :   Leilão de equipamentos eletrônicos apreendidos é suspenso pela Justiça  

Link     :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/leilao-de-equipamentos-eletronicos-apreendidos-e-suspenso-

pela-justica/ 

Título  :   TJ vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes combaterem a pandemia  

Link     :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-combaterem-

a-pandemia/ 
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