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Título  :   MP ajuíza ação para obrigar prefeitura a fornecer testes e oxímetros à asilo 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/26/171055/mp-ajuiza-acao-para-obrigar-prefeitura-

a-fornecer-testes-e-oximetros-a-asilo.html 

Título  :   Alagoas tem 389 pretendentes e 32 crianças aptas para adoção 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/26/171053/alagoas-tem-389-pretendentes-e-32-

criancas-aptas-para-adocao.html 

 

 
 

Título  :   Prefeito de Penedo discute com empresários abertura gradual do comércio 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360381/2020/05/26/prefeito-de-penedo-discute-com-

empresarios-abertura-gradual-do-comercio 

 

 
 

Título  :   Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/26/justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-

junho.ghtml 

 

Título  :   MP determina que prefeitura de União dos Palmares realize testes de Covid 19 em idosos da Casa do 

Pobre Santo Antônio 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/26/mp-determina-que-prefeitura-de-uniao-dos-

palmares-realize-testes-de-covid-19-em-idosos-da-casa-do-pobre-santo-antonio.ghtml 

 

 
 

Título  :   AL tem 32 crianças aptas para adoção e 389 pretendentes 

Link     :   https://boainformacao.com.br/2020/05/al-tem-32-criancas-aptas-para-adocao-e-389-pretendentes/ 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/tjal-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-

junho_106415.php 

 

 
 

Título  :   Fatos & Notícias – Adoção – 32 aptas para adoção e 389 pretendentes 
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Link     :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/274998/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn26052020 

 

 

Título  :   Sem resposta da Prefeitura de Arapiraca, promotor remeterá ação ao TJ 
Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/26/sem-resposta-da-prefeitura-de-arapiraca-

promotor-remetera-acao-ao-tj/ 

Título  :   Alagoas tem 389 pretendentes e 32 crianças aptas para adoção 
Link     :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/26/alagoas-tem-389-pretendentes-e-32-criancas-

aptas-para-adocao/ 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-14-de-junho/ 

Título  :   Covid-19: MPAL ajuíza ação para obrigar Prefeitura de União a fornecer testes e oxímetros à Casa do 
Pobre Santo Antônio 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/covid-19-mpal-ajuiza-acao-para-obrigar-

prefeitura-de-uniao-fornecer-testes-e-oximetros-casa-do-pobre-santo-antonio/ 

 

 

Título  :   Justiça decreta prisão preventiva a sequestradores de empresário em Maceió 
Link     :    https://globoplay.globo.com/v/8579923/programa/ 

 

 
 

Título  :   Justiça determina pagamento do 13º dos servidores públicos municipais 

Link     :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56366-justica-determina-pagamento-do-13o-dos-

servidores-publicos-municipais 

 

NC Notícias_______________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 

Link     :   https://www.ncnoticias.com/noticia/2752/justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-14-de-junho.html 

 

082 Notícias______________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Justiça decide que prefeitura deve pagar 13º no mês do aniversário do servidor 

Link     :   https://082noticias.com/2020/05/26/justica-decide-que-prefeitura-deve-pagar-13o-no-mes-do-

aniversario-de-servidor/ 

 

 

Título  :   Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 14 de junho 
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Link     :    http://www.radiogazetaweb.com/noticias/106415/Tribunal-de-Justi%C3%A7a-de-AL-prorroga-

teletrabalho-ate-o-dia-14-de-junho 


