
02/04/2020

CADA MINUTO_______________________

Título  :  Casal é condenada a indenizar consumidora por anos de cobranças indevidas
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/357053/2020/04/02/casal-e-condenada-a-
indenizar-consumidora-por-anos-de-cobrancas-indevidas 

Título  : Presidente do TJ-AL fala sobre o regime de teletrabalho em entrevista à TV Cidadã
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/357043/2020/04/02/presidente-do-tj-al-fala-
sobre-o-regime-de-teletrabalho-em-entrevista-a-tv-cidada 

Título  : Justiça de Alagoas nega liminar que pedia o funcionamento de templos religiosos no 
estado
Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/357080/2020/04/02/justica-de-alagoas-nega-
liminar-que-pedia-o-funcionamento-de-templos-religiosos-no-estado 

TRIBUNA HOJE________________________

Título  :   Presidente do TJ/AL fala sobre o regime de teletrabalho à TV Cidadã
Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/04/02/presidente-do-tj-al-fala-sobre-o-
regime-de-teletrabalho-a-tv-cidada/ 

ALAGOAS 24HRS_____________

Título  :   Casal deverá indenizar consumidora por anos de cobranças indevidas
Link     : https://www.alagoas24horas.com.br/1280653/%EF%BB%BFcasal-devera-indenizar-
consumidora-por-anos-de-cobrancas-indevidas/ 

Título  :Justiça mantém fechamento de loja de produtos descartáveis durante quarentena
Link     : https://www.alagoas24horas.com.br/1280698/%EF%BB%BFjustica-mantem-
fechamento-de-loja-de-produtos-descartaveis-durante-quarentena/ 

GAZETAWEB__________

Título  :  Presidente do TJ elogia produtividade durante teletrabalho dos servidores
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/04/presidente-do-tj-elogia-
produtividade-durante-teletrabalho-dos-servidores_101763.php 

Título  : Coronavírus: Juiz nega pedido de entrega de EPIs a policiais civis de AL
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/04/coronavirus-juiz-nega-pedido-de-
entrega-de-epis-a-policiais-civis-de-al_101759.php 

Título  : Justiça nega pedido e proíbe que templos religiosos voltem a funcionar no Estado
Link     : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/04/justica-nega-pedido-e-proibe-que-
templos-religiosos-voltem-a-funcionar-no-estado_101808.php  
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O DIA +____________

Título  : Presidente do TJ/AL fala sobre o regime de teletrabalho em entrevista a TV Cidadã
Link     : https://odiamais.com.br/presidente-do-tribunal-de-justica-de-alagoas-tranquiliza-
servidores-sobre-salarios/ 

CORREIO DOS MUNICÍPIOS____________

Título  : Presidente do TJ-AL fala sobre o regime de teletrabalho em entrevista à TV Cidadã
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/04/presidente-do-tj-al-fala-sobre-o-
regime-de-teletrabalho-em-entrevista-a-tv-cidada/ 

Título  : Justiça nega pedido para que templos religiosos voltem a funcionar em Alagoas
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/04/justica-nega-pedido-para-que-
templos-religiosos-voltem-funcionar-em-alagoas/ 

RÁDIO GAZETA_____________

Título  : Desembargador levou em consideração as medidas recomendadas pelo Ministério da 
Saúde; decisão foi proferida nesta quinta (2)
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/101808/Justi%C3%A7a-nega-pedido-e-
proibe-que-templos-religiosos-voltem-a-funcionar-no-Estado 

FOLHA DE ALAGOAS_____________

Título  : Cobranças indevidas: Justiça condena Casal a indenizar consumidora
Link     : http://folhadealagoas.com.br/portal/blog/2020/04/02/cobrancas-indevidas-justica-
condena-casal-a-indenizar-consumidora/ 
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