
27/05/2020 

 

 

Título  :   Empresário sequestrado é processado por golpe de suposta venda de pedras preciosas desde 2015 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360404/2020/05/27/empresario-sequestrado-e-processado-por-golpe-

de-suposta-venda-de-pedras-preciosas-desde-2015 

 

Título  :   Leilão de equipamentos eletrônicos apreendidos é suspenso pela justiça 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360465/2020/05/27/leilao-de-equipamentos-eletronicos-apreendidos-e-

suspenso-pela-justica 

 

 

Título  :   MP ajuíza ação contra a prefeitura de Arapiraca por racionamento de EPIs  
Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171093/mp-ajuiza-acao-contra-a-prefeitura-de-

arapiraca-por-racionamento-de-epis.html 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171163/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-14-de-junho.html 

 

 
 

Título  :   Justiça suspende leilão de equipamentos eletrônicos apreendidos em Alagoas marcado para 29 de 

maio 

Link     :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/27/justica-suspende-leilao-de-equipamentos-eletronicos-

apreendidos-em-alagoas-marcado-para-29-de-maio.ghtml 

 

 

Título  :   TJ-AL vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes combaterem a pandemia 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-al-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-combaterem-a-

pandemia/ 

Título  :   Arapiraca: estacionamentos rotativos não devem funcionar durante pandemia, garante Defensoria 
Pública na justiça 
Link     :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/arapiraca-estacionamentos-rotativos-nao-devem-funcionar-durante-

pandemia-garante-defensoria-publica-na-justica/ 

 

 

Título  :   TJ suspende decisão que altera critério para desconto previdenciário em AL 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/tj-suspende-decisao-que-altera-criterio-para-desconto-

previdenciario-em-al_106503.php 
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Título  :   Com mais de 17 mil inscritos, leilão de mercadorias apreendidas é suspenso em AL 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/com-mais-de-17-mil-inscritos-leilao-de-mercadorias-

apreendidas-e-suspenso-em-al_106458.php 

 

 
 

Título  :   Tribunais terão mais autonomia para formar conciliadores e mediadores 

Link     :   https://www.cnj.jus.br/tribunais-terao-mais-autonomia-para-formar-conciliadores-e-mediadores/ 

 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga trabalho remoto até 14 de junho 

Link     :   https://www.cnj.jus.br/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-trabalho-remoto-ate-14-de-junho/ 

 

Diário de Arapiraca________________________________________________________________________________ 

 

Título  :   TJAL vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes combaterem a pandemia 

Link     :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/tjal-vai-destinar-r$-63-mil-para-comunidades-carentes-combaterem-

a-pandemia/11/64714 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/27/05/2020/tribunal-de-justica-do-estado-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-14-de-junho/153211 

 

É ASSIM_________________________________________________________________________________________ 

 

Título  :   TJ/AL prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :  https://eassim.net/tj-al-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-junho/ 
 

 
 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 

Link     :  http://rotadosertao.com/noticia/151115-tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-junho 

 

Gazeta Regional___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Justiça suspende leilão de equipamentos eletrônicos apreendidos em Alagoas marcado para 29 de 
maio 
Link     :  https://gazetaregional.net.br/justica-suspende-leilao-de-equipamentos-eletronicos-apreendidos-em-alagoas-

marcado-para-29-de-maio/ 

 

 
 

Título  :   Traipu deve manter merenda a alunos durante suspensão das aulas 

Link     :  https://todosegundo.com.br/noticia/justica/traipu-deve-manter-fornecimento-de-alimentacao-a-alunos-durante-

suspensao-das-aulas/6/26141 

 

 

Título  :   Justiça suspende leilão da Sefaz de celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos 
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Link     :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/27/justica-suspende-leilao-da-sefaz-de-celulares-e-

aparelhos-eletronicos-apreendidos 

 

 

Título  :   21ª Vara realiza primeira audiência por vídeo em processo de inventário 
Link     :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/27/21a-vara-realiza-primeira-audiencia-por-video-em-processo-

de-inventario/ 

 

 
 

Título  :   TJ vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes, 10 cidades de AL serão beneficiadas 

Link     :    https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-

de-al-serao-beneficiadas/ 

 

 

Título  :   Operação busca suspeitos de assaltar motoristas de aplicativo em Maceió 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/28/171270/operacao-busca-suspeitos-de-assaltar-

motoristas-de-aplicativo-em-maceio.html 

Título  :   TJ vai destinar R$ 63 mil para comunidades carentes combaterem a pandemia 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171219/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-

carentes-combaterem-a-pandemia.html 

Título  :   Estacionamentos rotativos de Arapiraca não devem funcionar durante pandemia 
Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171246/estacionamentos-rotativos-de-arapiraca-nao-

devem-funcionar-durante-pandemia.html 

Título  :   Leilão da Sefaz é suspenso por determinação da Justiça 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171193/leilao-da-sefaz-e-suspenso-por-determinacao-da-

justica.html 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171163/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-14-de-junho.html 

Título  :   MP ajuíza ação contra a prefeitura de Arapiraca por racionamento de EPIs  
Link     :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171093/mp-ajuiza-acao-contra-a-prefeitura-de-

arapiraca-por-racionamento-de-epis.html 

http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/27/justica-suspende-leilao-da-sefaz-de-celulares-e-aparelhos-eletronicos-apreendidos
http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/27/justica-suspende-leilao-da-sefaz-de-celulares-e-aparelhos-eletronicos-apreendidos
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/27/21a-vara-realiza-primeira-audiencia-por-video-em-processo-de-inventario/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/27/21a-vara-realiza-primeira-audiencia-por-video-em-processo-de-inventario/
https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-de-al-serao-beneficiadas/
https://boainformacao.com.br/2020/05/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-10-cidades-de-al-serao-beneficiadas/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171219/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-combaterem-a-pandemia.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171219/tj-vai-destinar-r-63-mil-para-comunidades-carentes-combaterem-a-pandemia.html
https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171246/estacionamentos-rotativos-de-arapiraca-nao-devem-funcionar-durante-pandemia.html
https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171246/estacionamentos-rotativos-de-arapiraca-nao-devem-funcionar-durante-pandemia.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171193/leilao-da-sefaz-e-suspenso-por-determinacao-da-justica.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171193/leilao-da-sefaz-e-suspenso-por-determinacao-da-justica.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171163/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-junho.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/27/171163/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-junho.html

