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Título :    Improbidade: prefeito tem bens bloqueados pela Justiça 
Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/23/improbidade-prefeito-tem-bens-bloqueados-pela-justica 

 

 

Título  :    Juíza Eliana Normande é a nova titular da 8ª Vara Cível de Maceió 

Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313516/juiza-eliana-normande-e-a-nova-titular-da-8a-vara-civel-de-

maceio/ 

Título  :     2ª Vara Cível e 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios realizam audiência conjunta de conciliação 

Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313511/2a-vara-civel-e-4a-vara-criminal-de-palmeira-dos-indios-realizam-

audiencia-conjunta-de-conciliacao/ 

Título  :     Seguradora deve indenizar filhos de cliente falecido em acidente de trânsito 

Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313447/seguradora-deve-indenizar-filhos-de-cliente-falecido-em-acidente-

de-transito/ 

Título  :     Justiça determina bloqueio de bens do prefeito de Girau do Ponciano 

Link    :      https://www.alagoas24horas.com.br/1313457/justica-determina-bloqueio-de-bens-do-prefeito-de-girau-do-

ponciano/ 

 

Título  :     MOTORISTAS COMPLEMENTARES PROTESTAM CONTRA CLANDESTINOS 
Link    :       https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/282487/motoristas-complementares-protestam-contra-clandestinos 

 

 

Título  :     David Barros tem bens bloqueados por não repassar R$ 7,7 milhões ao Instituto de Previdência de 
Girau 
Link    :       https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/2020/09/23/david-barros-tem-bens-bloqueados-por-nao-

repassar-r-7-7-milhoes-ao-instituto-municipal-de-previdencia-de-girau 

 

 

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

Link    :       https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/09/23/prefeito-de-girau-do-ponciano-tem-bens-bloqueados-pela-

justica/ 

Título  :     Seguradora deve indenizar filhos de cliente falecido em acidente de trânsito 

Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/09/23/seguradora-deve-indenizar-filhos-de-cliente-falecido-em-

acidente-de-transito/ 
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Título  :     Busca por testamentos cresce 167% 

Link    :      https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed23092020a 

 

 

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

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/decisao-23092020-145435-prefeito-de-girau-do-ponciano-

tem-bens-bloqueados-pela-justica-david-ramos-de-barros-e-acusado-de-nao-repassar-contribuicoes-ao-instituto-de-

previdencia-do-municipio-e/ 

Título  :     Seguradora deve indenizar filhos de cliente falecido em acidente de trânsito 

Link    :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/09/decisao-23092020-132414-seguradora-deve-indenizar-

filhos-de-cliente-falecido-em-acidente-de-transito-empresa-nao-efetuou-o-pagamento-do-seguro-dpvat-alegando-que-

nao-havia-beneficiarios-compro/ 

Diário de Arapiraca_____________________________________________________________________ 

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

Link    :      https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/prefeito-de-girau-do-ponciano-tem-bens-bloqueados-pela-

justica/11/67437 

 

 

Título  :     Seguradora Líder teria se recusado a liberar pagamento de seguro de vida para os três filhos da 

vítima 
Link    :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/09/justica-obriga-seguradora-a-indenizar-filhos-de-morto-em-

acidente-de-transito_115567.php 

 

 

Título  :     Violência doméstica pode gerar indenização por danos morais – Cidade Alerta 

Link    :      https://www.tnh1.com.br/videos/vid/violencia-domestica-pode-gerar-indenizacao-por-danos-morais/ 

 

Folha de Alagoas_______________________________________________________________________ 

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

Link    :      https://folhadealagoas.com.br/2020/09/23/prefeito-de-girau-do-ponciano-tem-bens-bloqueados-pela-justica/ 

 

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

Link    :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/prefeito-de-girau-do-ponciano-tem-bens-bloqueados-pela-justica/ 

 

Título  :     TJ será o primeiro órgão público de Alagoas a ter Brigada de Incêndio 

Link    :      https://www.jornaldasalagoas.com.br/2020/09/23/tj-sera-o-primeiro-orgao-publico-de-alagoas-ter-brigada-de-

incendio/ 
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Título  :     2ª e 4ª Vara de Palmeira dos Índios realizam audiência conjunta de conciliação 

Link    :      https://todosegundo.com.br/noticia/justica/2--e-4-vara-de-palmeira-dos-%C3%8Dndios-realizam-audiencia-

conjunta-de-conciliacao/6/27122 
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