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Link        :       https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/empresario-acusado-de-estupro-maus-tratos-e-assedio-e-
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Título     :      Com avanço de casos, Justiça de Alagoas suspende atividades presenciais  

Link        :      https://giro82.com.br/noticia/5817/com-avanco-de-casos-justica-de-alagoas-suspende-atividades-presenciais 

 

 

Título     :      Coronavírus: após solicitação do Sindojus/AL, TJ/AL determina que sejam cumpridos apenas 

os mandados de urgência 
Link        :      http://sindojus-al.org.br/portal/2020/12/coronavirus-apos-solicitacao-do-sindojus-al-tj-al-determina-que-sejam-

cumpridos-apenas-os-mandados-de-urgencia/ 
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Título     :      Ex-prefeito de Penedo é acusado de cometer irregularidades na gestão de recursos do FNDE 

– Fique Alerta 

Link        :      https://www.tnh1.com.br/videos/vid/ex-prefeito-de-penedo-e-acusado-de-cometer-irregularidades-na-gestao-

de-recursos-do-fnde/ 

Título     :      Órgãos públicos suspendem atendimento presencial após aumento de casos – Cidade Alerta 

Link        :      

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSqOaK_J1w&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=9 

 

 
 

Título     :      Aumento dos casos de Covid19 faz TJ suspender atividades presenciais em AL 

Link        :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/12/11/aumento-dos-casos-de-covid-faz-tj-suspender-atividades-

presenciais-em-al/ 

 

 

Título     :      Justiça de Alagoas suspende atividades presenciais na semana de 14 a 18/12 

Link        :      https://www.almagis.com.br/2020/12/11/justica-de-alagoas-suspende-atividades-presenciais-na-semana-de-

14-1812/ 

 

 

Título     :      Mutirão da Transcidadania: 29 pessoas garantem mudança de nome e gênero no registro civil 

Link        :      https://eassim.com.br/mutirao-da-transcidadania-29-pessoas-garantem-mudanca-de-nome-e-genero-no-

registro-civil/ 

 

 
 

Título     :      Tribunal de Alagoas realiza audiências para retificação de registro de pessoas trans 

Link        :      https://www.cnj.jus.br/tribunal-de-alagoas-realiza-audiencias-para-retificacao-de-registro-de-pessoas-trans/ 
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