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Título  :  Em 5 meses medidas protetivas para mulheres aumentaram em 164% somente em Maceió 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359681/2020/05/15/em-5-meses-medidas-protetivas-para-

mulheres-aumentaram-em-164-somente-em-maceio 

 

 

Título  :  TJ adia julgamento de Leo Dennisson pela 3ª vez 

Link     :   https://novoextra.com.br/sururu/2020/05/629-tj-adia-julgamento-de-leo-dennisson-pela-3a-vez 

 

 

Título  :  ‘Ministério Público descumpriu acordo’ 

Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/15/ministerio-publico-descumpriu-acordo/ 

 

Título  :  TJ/AL prorroga Teletrabalho até 31 maio 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed150520 

 

Título  :  Conjuntura -  Judiciário alagoano permanece em teletrabalho 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed150520 

 

Título  :  “Ministério Público descumpriu acordo” 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed150520 

 

 

Título  :  Em cinco meses, número de mulheres protegidas pela Patrulha Maria da Penha aumenta 164% 

Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/em-cinco-meses-numero-de-mulheres-protegidas-

pela-patrulha-maria-da-penha-aumenta-164-mesmo-durante-pandemia-trabalho-em-conjunto-entre-poder-

judiciario-e-policia-militar-mantem-agressores-afastad/ 

Título  :  Em abril, TJAL economizou média de R$ 50 mil com suspensão da concessão de diárias 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/em-abril-tjal-economizou-media-de-r-50-mil-com-

suspensao-da-concessao-de-diarias-dados-da-diretoria-de-contabilidade-ratificam-economia-de-recursos-para-

indenizacoes-durante-o-periodo-de-teletrabalh/ 

 

 

Título  :  Tutmés Ayran afirma que TJ/AL seguirá recomendações e não hesitaria em acaso de lockdown 

https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359681/2020/05/15/em-5-meses-medidas-protetivas-para-mulheres-aumentaram-em-164-somente-em-maceio
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Link     :  

http://www.tribunauniao.com.br/noticias/75748/tutmes_ayran_afirma_que_tj_al_seguira_recomendacoes_e_na

o_hesitaria_em_acaso_de_lockdown 

 

 

Título  :  Número de mulheres protegidas pela Patrulha Maria da Penha aumenta 164% em Alagoas 

Link     :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/15/05/2020/numero-de-mulheres-protegidas-pela-

patrulha-maria-da-penha-aumenta-164-em-al/153010 

 

Título  :  Hospital Metropolitano começa a funcionar neste sábado para atender casos de Covid-19 

Link     :  http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/alagoas/15/05/2020/hospital-metropolitano-comeca-

a-funcionar-neste-sabado-para-atender-casos-de-covid19/153016 

 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 31 de maio 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/15/170099/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-31-de-maio.html 

Título  :  Teletrabalho: TJAL tem maior média de sentenças e acórdãos por magistrado do Brasil 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/15/170203/teletrabalho-tjal-tem-maior-media-de-

sentencas-e-acordaos-por-magistrado-do-brasil.html 

 

 
 

Título  :  Hospital Metropolitano começa a funcionar neste sábado para atender casos de Covid-19  

Link     :  http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/33237-hospital-metropolitano-comeca-a-funcionar-

neste-sabado-para-atender-casos-de-covid-19 

 

Blog Adalberto Gomes Notícias________________________________________________________________ 

Título  :  Comarcas de Maravilha e São José da Tapera receberam o Mutirão Solidário - Justiça de Mãos Dadas 

do TJ/AL para agilizar processos  
Link     :  http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/05/comarcas-maravilha-e-sao-jose-da-tapera.html 

 

 

Título  :  Governador entrega Hospital Metropolitano; estrutura começa a funcionar neste sábado  

Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/governador-entrega-hospital-metropolitano-estrutura-comeca-a-

funcionar-neste-sabado/ 

 

 

Título  :  Aulas remotas em escolas particulares voltam a ser ofertadas na quarta-feira 

Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/ensino-a-distancia-em-escolas-particulares-

retornam-nesta-quarta-feira-20_105547.php 
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Título  :  Aumentam os casos de violência doméstica durante pandemia – Bom Dia Alagoas 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8555639/programa/ 

Título  :  Órgãos públicos têm redução de custos com o teletrabalho – AL TV 2ª Edição 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8557650/programa/ 

 

 

Título  :  Aumentou o número de medidas protetivas para mulheres 
Link     :  

https://www.youtube.com/watch?v=lQwCOhcAdYE&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=2

6&t=0s 

Título  :  Hospital Metropolitano é inaugurado para atender casos de Covid-19 

Link     :  

https://www.youtube.com/watch?v=4zJIlZD4R2k&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=29 
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