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Título  :  Prefeito de Maribondo, AL, rompe tornozeleira eletrônica e é considerado foragido
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/03/13/prefeito-de-marimbondo-al-rompe-
tornozeleira-eletronica-e-e-considerado-foragido.ghtml 

Título  :  TJ e MPF em Alagoas adotam medidas de prevenção ao coronavírus
Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/03/13/tj-e-mpf-em-alagoas-adotam-medidas-
de-prevencao-ao-coronavirus.ghtml 

Título  :  Polícia Civil intensifica buscas para localizar prefeito considerado foragido da polícia
Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355648/2020/03/13/policia-civil-intensifica-
buscas-para-localizar-prefeito-considerado-foragido-da-justica 

Título  : TJ/AL cancela ação de cidadania no Jacintinho devido ao coronavirus
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355710/2020/03/13/tj-al-cancela-acao-de-
cidadania-no-jacintinho-devido-ao-coronavirus 

Título  : TJ/AL concederá teletrabalho a servidores que voltarem de locais com surto de coronavírus
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355675/2020/03/13/tj-al-concedera-teletrabalho-a-
servidores-que-voltarem-de-locais-com-surto-de-coronavirus 

Título  : Acusados de matar empresário em Palmeira dos Índios, vão a júri nesta segunda-feira (16)
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/355670/2020/03/13/acusados-de-matar-empresario-
em-palmeira-dos-indios-vao-a-juri-nesta-segunda-feira-16 

Título  :  Prefeito pode ter rompido tornozeleira
Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/03/13/prefeito-pode-ter-rompido-
tornozeleira/ 

Título  :  Justiça Itinerante promove casamento coletivo em Penedo no sábado (14)
Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/justica-itinerante-promove-
casamento-coletivo-em-penedo-no-sabado-14-cerimonia-foi-solicitada-pelo-grupo-de-assistencia-
social-de-penedo-gasp-interessados-ainda-podem-se-inscrever-foto-anderso/ 

Título  :  Presidente do TJ homologa licitação para construção do Fórum de Traipu
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Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/03/presidente-homologa-licitacao-para-
construcao-do-forum-de-traipu-empresa-assistence-engenharia-venceu-certame-realizado-na-
modalidade-tomada-de-precos-homologado-nesta-quarta-feira-tutmes-airan-ass/ 

Título  :  Servidores do TJ/AL com viagens recentes poderão trabalhar de casa
Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/servidores-do-tjal-com-viagens-
recentes-poderao-trabalhar-de-casa_99854.php 

Título  : Com ameaça do coronavírus, dispara número de eventos suspensos em Alagoas
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/03/aumenta-numero-de-eventos-
cancelados-em-al-por-medo-do-coronavirus_99835.php 

Título  : Coronavírus: órgãos do judiciário concedem teletrabalho a servidores que voltarem de 
locais com surto
Link     : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/coronavirus-orgaos-do-judiciario-concedem-
teletrabalho-a-servidores-que-voltarem-de-locais-com-surto/ 

Título  : Policial Civil intensifica buscas para localizar prefeito considerado foragido da justiça
Link     :  https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/21312/2020/03/13/policia-civil-
intensifica-buscas-para-localizar-prefeito-considerado-foragido-da-justica 

Título  : Prefeito acusado de homicídio rompe tornozeleira e está foragido da justiça
Link     : https://www.alagoas24horas.com.br/1277128/prefeito-acusado-de-homicidio-rompe-
tornozeleira-e-esta-foragido-da-justica/ 

Título  : Polícia Civil realiza buscas para prender prefeito considerado foragido da Justiça
Link     : https://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/13/03/2020/policia-civil-realiza-buscas-
para-prender-prefeito-considerado-foragido-da-justica/151101 

Tudo no Minuto__________________________________________________________________

Título  : Conforme o ato normativo, os servidores poderão ficar no regime de teletrabalho (trabalho 
de casa) por 15 dias. 
Link     : https://tudonominuto.com.br/portal/2020/03/13/1177/ 

Radar 89________________________________________________________________________
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Título  : TJ/AL vai julgar Agravo Regimental Criminal do Ministério Público sobre pedido de prisão
do prefeito de Delmiro Gouveia 
Link     : https://www.radarnoticias.com.br/noticias/tj-al-vai-julgar-agravo-regimental-criminal-do-
ministerio-publico-sobre-pedido-de-prisao-do-prefeito-de-delmiro-gouveia 

Repórter Nordeste_________________________________________________________________

Título  : Coronavirus: servidores do TJ/AL que viajaram ficam de quarentena e trabalham em casa
Link     : https://reporternordeste.com.br/coronavirus-servidores-do-tj-al-que-viajaram-ficam-de-
quarentena-e-trabalham-em-casa/ 

Alagoas Brasil Notícias____________________________________________________________

Título  :  Polícia Civil intensifica buscas para localizar prefeito considerado foragido da Justiça
Link     :  https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/03/13/policia-civil-intensifica-buscas-para-
localizar-prefeito-considerado-foragido-da-justica/ 

Título  :  TJAL cancela ação de cidadania que seria realizada segunda-feira (16)
Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/03/13/164407/tjal-cancela-acao-de-
cidadania-que-seria-realizada-segunda-feira-16.html 

Polícia Civil de Alagoas____________________________________________________________

Título  : Polícia Civil realiza buscas para prender prefeito de Maribondo
Link     :  http://pc.al.gov.br/portal/?p=25422 

Título  :  Juíza determina que Equatorial não corte energia da casa de criança que depende de 
aparelhos para tratamento de saúde
Link     :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/03/13/juiza-determina-que-
equatorial-nao-corte-energia-da-casa-de-crianca-que-depende-de-aparelhos-para-tratamento-de-
saude 
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