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Título  :   Justiça determina exoneração de todos os servidores temporários de prefeitura 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360595/2020/05/29/justica-determina-exoneracao-de-todos-os-

servidores-temporarios-de-prefeitura 
 

 

Título  :   Justiça determina exoneração de todos os servidores temporários de São Sebastião 

Link     :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/29/justica-determina-exoneracao-de-todos-os-

servidores-temporarios-de-sao-sebastiao-al.ghtml 
 

 

Título  :   Site do TJ muda de cor para homenagear profissionais da saúde 
Link     :   https://painelnoticias.com.br/geral/172558/site-do-tj-muda-de-cor-para-homenagear-profissionais-da-

saude 

 

 

Título  :   Servidores contratados de forma temporária em São Sebastião devem ser exonerados 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/servidores-contratados-de-forma-temporaria-em-

sao-sebastiao-devem-ser-exonerados_106657.php 

Título  :   Escolas particulares de Arapiraca firmam TAC para desconto de 30% na mensalidade 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/escolas-particulares-de-arapiraca-firmam-tac-para-

desconto-de-30-na-mensalidade_106641.php 

Título  :   Justiça mantém prisão preventiva de acusados de sequestrar empresário 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-mantem-prisao-preventiva-de-acusados-do-

sequestro-de-empresario_106623.php 

 

 

Título  :   Fórum de Penedo alerta colaboradores sobre a necessidade de manter o teletrabalho 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/coronavirus-29052020-153853-forum-de-penedo-

alerta-colaboradores-sobre-necessidade-de-manter-o-teletrabalho-magistrado-nelson-fernando-

superintendente-do-forum-destaca-que-presenca-fisic/ 

Título  :   São Sebastião: Justiça determina exoneração de servidores temporários 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/justica-determina-exoneracao-de-todos-os-

servidores-temporarios-de-sao-sebastiao-sao-inconstitucionais-as-disposicoes-legais-que-criam-presuncao-de-

excepcionalidade-e-de-temporariedade-sem-qualquer-f/ 
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Título  :   Arapiraca: TAC da 1ª Promotoria de Justiça viabiliza desconto de 30% nas mensalidades escolares 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/arapiraca-tac-da-1a-promotoria-de-justica-

viabiliza-desconto-de-30-nas-mensalidades-escolares/ 

Título  :   Estágio em Direito: Estudantes são convocados para treinamento obrigatório 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/estagio-em-direito-estudantes-sao-convocados-

para-treinamento-obrigatorio/ 

 

 

Título  :   TJ destina R$ 63 mil para combate ao Covid 19 e duas Associações serão beneficiadas em Arapiraca 
Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/29/171436/tj-destina-r-63-mil-para-combate-ao-

covid-19-e-duas-associacoes-serao-beneficiadas-em-arapiraca.html 

Título  :   1ª Promotoria de Justiça viabiliza desconto de 30% nas mensalidades escolares em Arapiraca  
Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/29/171427/1-promotoria-de-justica-viabiliza-

desconto-de-30-nas-mensalidades-escolares-em-arapiraca.html 

 

 
 

Título  :   Justiça determina exoneração de todos os servidores temporários 

Link     :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56482-justica-determina-exoneracao-de-todos-os-

servidores-temporarios 
 

Título  :   Família de preso vai recorrer de indenização 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56471-familia-de-preso-vai-recorrer-de-indenizacao 

 

 

Título  :   Justiça nega pedido de relaxamento de prisão de cariocas acusados de sequestrar empresário 
Link     :    https://www.alagoas24horas.com.br/1291630/justica-nega-pedido-de-relaxamento-de-prisao-de-

cariocas-acusados-de-sequestrar-empresario/ 

Título  :   Justiça determina exoneração de todos os servidores temporários de São Sebastião 
Link     :    https://www.alagoas24horas.com.br/1291648/justica-determina-exoneracao-de-todos-os-servidores-

temporarios-de-sao-sebastiao/ 

 

 

Título  :   Justiça mantém prisão preventiva de suspeitos de sequestrarem empresário 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-suspeitos-de-sequestrarem-

empresario/ 

 

 
 

Título  :   Fatos & Notícias - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/275268/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn29052020 
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Título  :   Justiça mantém prisão preventiva de suspeitos de sequestrar empresário 

Link     :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-suspeitos-de-sequestrar-

empresario/ 

 

 
 

Título  :   Audiência encerra disputa por débito 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed290520 

https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-suspeitos-de-sequestrar-empresario/
https://www.tnh1.com.br/videos/vid/justica-mantem-prisao-preventiva-de-suspeitos-de-sequestrar-empresario/

