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Título  :  Teletrabalho: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto 

Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1301667/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-agosto/ 

Título  :  Ronda no Bairro resgata bebê usado para mendicância na orla de Ponta Verde 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1301739/ronda-no-bairro-resgata-bebe-usado-para-mendicancia-na-orla-de-

ponta-verde/ 

 

 

Título  :  Operação prende comandante Rocha Lima e outro militar suspeitos de homicídio 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/operacao-em-al-prende-dois-militares-suspeitos-de-crimes-

de-homicidio-_110868.php 

Título  :  Após ser preso, coronel Rocha Lima faz exames no IML e segue para a sede da RP 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_110890.php 

Título  :  Corregedoria-Geral da PM vai averiguar conduta de militares presos em operação 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/corregedoria-geral-da-pm-vai-averiguar-conduta-de-

militares-presos-em-operacao_110891.php 

Título  :  Irmão de Rocha Lima aponta inocência e diz que entrou com pedido de HC 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/irmao-de-rocha-lima-aponta-inocencia-e-diz-que-entrou-

com-pedido-de-hc_110885.php 

Título  :  Ação do Governo de AL derruba decisão que aliviava 'arrocho' contra aposentados 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/acao-governo-de-al-derruba-decisao-que-aliviava-arrocho-

contra-aposentados_110875.php 

 

 

Título  :  Ação do Governo de AL derruba decisão que aliviava 'arrocho' contra aposentados 
Link    :    http://www.radiogazetaweb.com/noticias/110875/A%C3%A7ao-do-Governo-de-AL-derruba-decisao-que-aliviava-

%27arrocho%27-contra-aposentados 

 

 

Título  :  Presidente do TJAL fala sobre retorno das atividades presenciais 
Link    :    https://jornaldealagoas.com.br/negocios/35707/2020/07/22/presidente-do-tjal-fala-sobre-retorno-das-atividades-

presenciais 
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Título  :  Após ser preso suspeito de homicídio, tenente-coronel é exonerado do comando de BPM  
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-ser-preso-suspeito-de-homicidio-tenente-coronel-e-exonerado-do-

comando-de-bpm/ 

Título  :  STF suspende liminar que permitia isenção a policiais civis da contribuição ao Alagoas Previdência  
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/stf-suspende-liminar-que-permitia-isencao-a-policiais-civis-da-contribuicao-

ao-alagoas-previdencia/ 

Título  :  Teletrabalho é prorrogado no Judiciário alagoano até início de agosto 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/teletrabalho-e-prorrogado-no-judiciario-alagoano-ate-inicio-de-agosto/ 

Título  :  Ronda no Bairro resgata bebê usado pelos pais para mendicância na Orla de Maceió 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ronda-no-bairro-resgata-bebe-usado-pelos-pais-para-mendicancia-na-orla-

de-maceio/ 

Título  :  Decisões da Justiça contra o AL Previdência tiram Santoro do sério – Blog Ricardo Mota 
Link     :    http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/07/22/decisoes-da-justica-contra-o-al-previdencia-tiram-santoro-do-

serio/ 

 

Portal Solar_______________________________________________________________________________________ 

Título  :  Juizado de Santana de Ipanema, em Alagoas, utiliza painéis solares para redução na conta de luz 
Link     :    https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/juizado-de-santana-de-ipanema-em-alagoas-utiliza-

paineis-solares-para-reducao-na-conta-de-luz.html 

 

 
 

Título  :  Tereza Nelma e Rodrigo Cunha querem concluir as creches inacabadas em Alagoas 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/22/tereza-nelma-e-rodrigo-cunha-querem-concluir-as-creches-

inacabadas-em-alagoas 

 

 

Título  :  Teletrabalho: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto 
Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/22/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-agosto/ 

 

Tudo Rondonia____________________________________________________________________________________ 

 

Título   :  Magistrados e servidores da CGJ de RO participam do 83º Encoge 

Link     :    https://www.tudorondonia.com/noticias/magistrados-e-servidores-da-cgj-de-ro-participam-do-83-

encoge,52994.shtml 

 

ALMAGIS_________________________________________________________________________________________ 

Título   :  Almagis promove live sobre os preparativos para o retorno das atividades presenciais no Judiciário 
Link      :    https://www.almagis.com.br/2020/07/22/almagis-promove-live-sobre-os-preparativos-para-o-retorno-das-

atividades-presenciais-no-judiciario/ 

Título   :  Etapa vermelha do Judiciário alagoano é estendida até 3 de agosto 
Link      :    https://www.almagis.com.br/2020/07/22/etapa-vermelha-do-judiciario-alagoano-e-estendida-ate-3-de-agosto/ 

 

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-ser-preso-suspeito-de-homicidio-tenente-coronel-e-exonerado-do-comando-de-bpm/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/apos-ser-preso-suspeito-de-homicidio-tenente-coronel-e-exonerado-do-comando-de-bpm/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/teletrabalho-e-prorrogado-no-judiciario-alagoano-ate-inicio-de-agosto/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ronda-no-bairro-resgata-bebe-usado-pelos-pais-para-mendicancia-na-orla-de-maceio/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ronda-no-bairro-resgata-bebe-usado-pelos-pais-para-mendicancia-na-orla-de-maceio/
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/juizado-de-santana-de-ipanema-em-alagoas-utiliza-paineis-solares-para-reducao-na-conta-de-luz.html
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/juizado-de-santana-de-ipanema-em-alagoas-utiliza-paineis-solares-para-reducao-na-conta-de-luz.html
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/22/tereza-nelma-e-rodrigo-cunha-querem-concluir-as-creches-inacabadas-em-alagoas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/22/tereza-nelma-e-rodrigo-cunha-querem-concluir-as-creches-inacabadas-em-alagoas
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/22/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-agosto/
https://www.tudorondonia.com/noticias/magistrados-e-servidores-da-cgj-de-ro-participam-do-83-encoge,52994.shtml
https://www.tudorondonia.com/noticias/magistrados-e-servidores-da-cgj-de-ro-participam-do-83-encoge,52994.shtml


TJRO____________________________________________________________________________________ 

 

Título     :   Magistrados e servidores da CGJ de RO participam do 83º Encoge  

Link      :    https://www.tjro.jus.br/noticias/item/12880-magistrados-e-servidores-da-cgj-de-ro-participam-do-83-encoge 

 

 
 

Título     :   Teletrabalho: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto 

Link       :     http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn95498087/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-

agosto 

 

Título     :   PGE suspende liminar que isentava contribuição na Polícia Civil 

Link       :     http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn95479465/pge-suspende-liminar-que-isentava-contribuicao-na-

policia-civil 

 

 

 

Título     :   GOVERNO RECORRE E DERRUBA DECISÃO QUE BENEFICIA APOSENTADOS 

Link       :     https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/278722/governo-recorre-e-derruba-decisao-que-beneficia-

aposentados 

 

 

Título     :   Teletrabalho: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto no Judiciário estadual 
Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/teletrabalho-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-

agosto-atividades-presenciais-seguem-suspensas-e-o-judiciario-funciona-por-meio-de-plantao-extraordinario-etapa-

laranja-comeca-no-dia-4-teletrabal/ 
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