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Título  :  Juiz autoriza sepultamento de idosa que teve corpo trocado em Maceió 

Link     :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/11/juiz-autoriza-sepultamento-de-idosa-que-

teve-corpo-trocado-em-maceio 

  

 

Título  :  TJ obriga prefeitura a manter distribuição de merenda escolar – Blog Ricardo Mota 
Link     : http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/05/11/tj-mantem-obrigacao-de-distribuicao-da-merenda-

escolar-por-prefeitura/ 

Título  :  Justiça: Defensoria Pública garante distribuição de merenda escolar em 5 municípios 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-defensoria-publica-garante-distribuicao-de-merenda-

escolar-em-5-municipios/ 
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Título  :  Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina 
Link     : https://nn1.com.br/noticia/14901/justica-nega-pedido-para-antecipar-conclusao-de-curso-de-medicina 

 

 
 

Título  :  Decisão judicial autoriza prefeitura a abrir novamente praia em São Miguel dos Milagres 

Link     : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359406/2020/05/11/decisao-judicial-autoriza-prefeitura-a-abrir-

novamente-praia-de-sao-miguel-dos-milagres 

 

Título  : Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359416/2020/05/11/justica-nega-pedido-para-antecipar-

conclusao-de-curso-de-medicina 

 

 

Título  :  Justiça alagoana realiza primeira audiência virtual de interdição de pessoa  
Link     :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/justica-alagoana-realiza-primeira-audiencia-virtual-de-interdicao-

de-pessoa/ 

 

 
 

Título  :  Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/55940-justica-nega-pedido-para-antecipar-

conclusao-de-curso-de-medicina 
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Título  :  Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1287904/%EF%BB%BFjustica-nega-pedido-para-antecipar-

conclusao-de-curso-de-medicina/ 

Título  :  Defensoria Pública garante, na justiça, distribuição de merenda escolar em cinco municípios 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1287972/defensoria-publica-garante-na-justica-distribuicao-de-

merenda-escolar-em-cinco-municipios/ 

 

 

Título  :  Justiça nega pedido de estudante para antecipar conclusão de curso de medicina 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/11/%ef%bb%bfjustica-nega-pedido-de-estudante-

para-antecipar-conclusao-de-curso-de-medicina/ 

 

 

Título  :  Teletrabalho reduz em 69% despesa com combustíveis para 65 veículos do TJ 
Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/teletrabalho-reduz-em-69-despesa-com-

combustiveis-para-65-veiculos-do-tj/ 

 

Título  :  Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina da Uncisal 
Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/justica-nega-pedido-para-antecipar-conclusao-de-

curso-de-medicina-da-uncisal/ 

 

 

Título  :  Justiça nega pedido de estudante para antecipar conclusão de curso de Medicina 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-nega-pedido-de-estudante-para-antecipar-

conclusao-de-curso-de-medicina_105148.php 

 

 

Título  :  Justiça nega pedido para antecipar conclusão de curso de medicina 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/11/169701/justica-nega-pedido-para-antecipar-

conclusao-de-curso-de-medicina.html 
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Título  :  Prefeitura de Canapi recorre ao TJ/AL para não entregar kits merenda e é obrigada pela segunda vez a 

fazer a distribuição para todos os alunos da rede municipal.  

Link     :   https://www.centraldosertao.com.br/2020/05/prefeitura-de-canapi-recorre-ao-tjal.html 
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Título  :  AL: Justiça brasileira celebra o Dia da Memória do Poder Judiciário 
Link     :  https://www.cnj.jus.br/al-justica-brasileira-celebra-o-dia-da-memoria-do-poder-judiciario/ 


