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Título :   Tribunal de Justiça realizou 116 sessões virtuais desde março 
Link    :    https://painelnoticias.com.br/geral/178275/tribunal-de-justica-realizou-116-sessoes-virtuais-desde-marco 

 

 
 
Título :  Justiça determina que Rio Largo contrate professores para auxiliar alunos com autismo 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1310905/justica-determina-que-rio-largo-contrate-professores-para-auxiliar-

alunos-com-autismo/ 

Título :  Loja de departamentos é condenada a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1310828/loja-de-departamentos-e-condenada-a-indenizar-cliente-por-nao-

estornar-compra-cancelada/ 
 
 

 
 
Título :  Prefeito de Campo Grande pode ser cassado e voltar para a prisão 
Link    :     https://arapiraca.7segundos.com.br/blogs/2020/09/09/5402-prefeito-de-campo-grande-pode-ser-cassado-e-

voltar-para-a-prisao 
 

 
 
Título :  VÍDEO: Familiares de reeducandos protestam e voltam a bloquear a BR-104 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/video-familiares-de-reeducandos-protestam-e-voltam-a-

bloquear-a-br-104_114424.php 
 

 
 

Título :   Patrulha Maria da Penha já fiscalizou oito medidas protetivas em Arapiraca 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/09/patrulha-maria-da-penha-ja-fiscalizou-oito-medidas-protetivas-

em-arapiraca 
 

Título :   Justiça determina que Município contrate professores para auxiliar alunos com autismo 
Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/09/justica-determina-que-municipio-contrate-professores-para-

auxiliar-alunos-com-autismo 
 

Título :   Familiares de reeducandos interditam, mais uma vez, trecho da BR-104  

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/09/familiares-de-reeducandos-interditam-mais-uma-vez-trecho-

da-br-104 
 

Título :   Justiça condena Americanas a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/09/justica-decide-condenar-americanas-a-indenizar-cliente-por-

nao-estornar-compra-cancelada 
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Título :  VÍDEO: Familiares de reeducandos protestam e voltam a bloquear a BR-104 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/114424/Familiares-de-presos-protestam-e-voltam-a-bloquear-a-BR-104 

 

 
 
Título :  Lojas Americanas são condenadas a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 
Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/09/09/lojas-americanas-sao-condenadas-a-indenizar-cliente-por-

nao-estornar-compra-cancelada/ 
 

Título  :   Coluna Conjuntura - Juíza Ana Florinda participa da 10ª Reunião do Fórum Permanente 
 Link    :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed09092020a 

 
 

Folha de Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título :  Lojas Americanas é condenada a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 
Link    :     https://folhadealagoas.com.br/2020/09/09/lojas-americanas-e-condenada-a-indenizar-cliente-por-nao-estornar-

compra-cancelada/ 
 

 
 

Título :  Americanas é condenada a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/decisao-09092020-140243-americanas-e-condenada-

indenizar-cliente-por-nao-estornar-compra-cancelada-consumidora-requereu-cancelamento-da-compra-realizada-online-
porem-loja-nao-devolveu-q/ 
 

 
 
Título :  Loja de departamentos é condenada a indenizar cliente por não estornar compra cancelada 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/loja-de-departamentos-e-condenada-a-indenizar-cliente-por-nao-estornar-

compra-cancelada/ 
 

Warner Oliveira________________________________________________________________________ 

Título :  ‘TJAL vai bem no cumprimento das metas do CNJ’, avalia Tutmés Airan 
Link    :     http://warneroliveira.com.br/tjal-vai-bem-no-cumprimento-das-metas-do-cnj-avalia-tutmes-airan/ 
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