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Título  :   Fatos & Notícias – Ação civil pública 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/275756/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn04062020 

 

Título  :   MEMBRO DA MAGISTRATURA DENUNCIOU ADVOGADOS 

Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/275896/membro-da-magistratura-denunciou-advogados 

 

 
 

Título  :   Defensoria protocola ação contra Unimed por negativa de atendimento 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/06/04/defensoria-protocola-acao-contra-unimed-por-

negativa-de-atendimento/ 

Título  :   Ministério Público investiga gestão de Rogério Teófilo 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/06/04/ministerio-publico-investiga-gestao-de-rogerio-

teofilo/ 
 

Título  :   Defensoria protocola ação contra a Unimed por negativa 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed04062020 

 

Título  :   Posto é condenado por usar bombas com medição errada 

Link     :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed04062020 

 

 
 

Título  :   Advogados presos por envolvimento em esquema estão no Baldomero Cavalcanti 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/advogados-presos-por-envolvimento-em-esquema-

estao-no-baldomero-cavalcanti_107093.php 

Título  :   Justiça concede habeas corpus a advogados presos por envolvimento em esquema 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/_107155.php 

 

 
 

Título  :   Alagoas ingressa na Justiça contra empresa que não entregou respiradores 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-ingressa-na-justica-contra-empresa-que-nao-entregou-

respiradores/ 

 

Título  :   Advogado investigado na operação Bate e Volta se apresenta à polícia em Maceió, nas recebe alvará 

de soltura no momento da prisão 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/06/04/advogado-investigado-na-operacao-bate-e-volta-se-

apresenta-a-policia-e-e-preso-em-maceio.ghtml 
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Título  :   Alagoas ingressa na Justiça contra empresa que não entregou respiradores  
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/04/171908/alagoas-ingressa-na-justica-contra-
empresa-que-nao-entregou-respiradores.html 
 

 
 
Título  :   Operação Bate e Volta: Justiça concede alvará de soltura para filho de juiz e outro advogado 
Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/361013/2020/06/04/operacao-bate-e-volta-justica-concede-
alvara-de-soltura-para-filho-de-juiz-e-um-outro-advogado 
 
Título  :   Justiça mantém indenização de R$ 8 mil para idosa que sofreu cobranças indevidas 
Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360997/2020/06/04/justica-mantem-indenizacao-de-r-8-mil-
para-idosa-que-sofreu-cobrancas-indevidas 
 

 

Título  :   Santana: Justiça determina fechamento de loja que descumpriu decreto do Governo  
Link     :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/santana-justica-determina-fechamento-de-loja-que-descumpriu-
decreto-do-governo/ 

Título  :   Comarca de Santana do Ipanema comemora 100 anos de fundação nesta 5ª  
Link     :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/comarca-de-santana-do-ipanema-comemora-100-anos-de-
fundacao-nesta-5a/ 
 
Alagoas Alerta____________________________________________________________________________ 

Título  :   TJAL nega recurso e Rosinha Jatobá é obrigada a devolver R$ 1,6 milhão aos cofres de Jequiá 
Link     :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/interior/tjal-nega-recurso-e-rosinha-jatoba-e-obrigada-a-devolver-
r-16-milhao-aos-cofres-de-jequia 
 

 
 

Título  :   Filho do juiz Braga neto é considerado foragido da justiça 
Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56650-filho-do-juiz-braga-neto-e-considerado-
foragido-da-justica 
 

 

Título  :   Turma Recursal mantém indenização de R$ 8 mil para idosa que sofreu cobranças indevidas 
Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/turma-recursal-mantem-indenizacao-de-r-8-mil-
para-idosa-que-sofreu-cobrancas-indevidas/ 

Título  :   Comarca de Santana do Ipanema festeja 100 anos de fundação nesta quinta, 4 
Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/06/comarca-de-santana-do-ipanema-comemora-
100-anos-de-fundacao-nesta-quinta-feira-4-desembargador-jose-carlos-malta-destacou-sua-felicidade-em-
viver-um-marco-historico-da-comarca-onde-comecou-acompan/ 
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Título  :   4ª Vara de Penedo realiza audiência virtual de acusado de violência doméstica 
Link     :  https://boainformacao.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-acusado-de-
violencia-domestica/ 
 

 

Título  :   Advogado que estava foragido da operação Bate e Volta se apresenta à polícia – AL TV 2ª Edição 
Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8604166/programa/ 

 

 

 

 

https://boainformacao.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-acusado-de-violencia-domestica/
https://boainformacao.com.br/2020/06/4a-vara-de-penedo-realiza-audiencia-virtual-de-acusado-de-violencia-domestica/

