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Paraíba_________________________________________________________________________________ 

Título  :  OAB-PB apoia I Webnário Nordestino da ANACRIM que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de maio 

Link     :  https://paraiba.com.br/2020/05/12/oab-pb-apoia-i-webnario-nordestino-da-anacrim-que-ocorrera-nos-

dias-20-21-e-22-de-maio/ 

 

 

Título  :  ‘Se o governo convencer, TJ/AL decreta lockdown’ 

Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/12/se-o-governo-convencer-tj-al-decreta-lockdown/ 

 

 

Título  :  Teletrabalho reduz em 69% despesa com combustíveis para 65 veículos do TJAL 

Link     :  http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/12/05/2020/teletrabalho-reduz-em-69-despesa-com-

combustiveis-para-65-veiculos-do-tjal/152935 

 

 
 

Título  :  Foragido desde março, ex-prefeito de Maribondo é localizado e preso em Alagoas 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359474/2020/05/12/foragido-desde-marco-ex-prefeito-de-

maribondo-e-localizado-e-preso-em-alagoas 

 

Título  :  TJ declara inconstitucional lei municipal que permitia contratação temporária por 4 anos 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359509/2020/05/12/tj-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-

permitia-contratacao-temporaria-por-4-anos 

 

Título  :  MP ajuíza ação para obrigar prefeitura de São Miguel dos Milagres a implantar transparência nos 

gastos com a Covid 19 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359527/2020/05/12/mp-ajuiza-acao-para-obrigar-prefeitura-de-

sao-miguel-dos-milagres-a-implantar-transparencia-nos-gastos-com-a-covid-19 

 

 

Título  :  Ex-prefeito de Maribondo e ex-vereador de Tanque D'Arca são presos pela Deic 

Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/ex-prefeito-de-maribondo-e-ex-vereador-de-tanque-

darca-sao-presos-pela-deic_105234.php 

 

 

Título  :  Foragido da Justiça, ex-prefeito de Maribondo é preso em Paripueira 

Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/foragido-da-justica-ex-prefeito-de-maribondo-e-preso-em-paripueira/ 
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Título  :  Quebrangulo: TJ declara inconstitucional lei que permitia contratação temporária por 4 anos 

Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/quebrangulo-tj-declara-inconstitucional-lei-que-permitia-contratacao-

temporaria-por-4-anos/ 

 

 

Título  :  Acusado de tráfico e porte de arma, ex-prefeito de Maribondo é preso pela PC 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1288081/acusado-de-trafico-e-porte-de-arma-ex-prefeito-de-

maribondo-e-preso-pela-pc/ 

Título  :  Violência sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer sem contato físico 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1288215/violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-pode-

ocorrer-sem-contato-fisico/ 

 

 
 

Título  :  Foragido da justiça, ex-prefeito de Maribondo é preso em Paripuera 

Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/05/12/foragido-da-justica-ex-prefeito-de-maribondo-e-preso-

em-paripueira/ 

 

 

Título  :  Ex-prefeito de Maribondo, Leopoldo Pedrosa, é preso em Paripueira 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/12/169774/ex-prefeito-de-maribondo-leopoldo-

pedrosa-e-preso-em-paripueira.html 

Título  :  Justiça alagoana realiza primeira audiência virtual de interdição de pessoa 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/12/169752/justica-alagoana-realiza-primeira-

audiencia-virtual-de-interdicao-de-pessoa.html 

 

 

Título  :  TJ declara inconstitucional lei municipal que permitia contratação temporária por 4 anos 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tj-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-

permitia-contratacao-temporaria-por-4-anos/ 

Título  :  Mutirão atende cinco comarcas e produz 284 sentenças em uma semana 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/coronavirus-12052020-131526-

%ef%bb%bfmutirao-atende-cinco-comarcas-e-produz-284-sentencas-em-uma-semana-trabalho-foi-feito-por-

18-assessores-deslocados-de-unidades-com-demanda-reduzida-para-au/ 

Título  :  MP ajuíza ação para obrigar Prefeitura de São Miguel dos Milagres a implantar transparência nos 

gastos com Covid-19 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/ministerio-publico-ajuiza-acao-para-obrigar-

prefeitura-de-sao-miguel-dos-milagres-implantar-transparencia-nos-gastos-com-covid-19/ 

Título  :  TJ declara inconstitucional lei municipal que permitia contratação temporária por 4 anos 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tj-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-

permitia-contratacao-temporaria-por-4-anos/ 
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Título  :  Justiça alagoana realiza audiência virtual de interdição de pessoa 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/coronavirus-11052020-181535-%ef%bb%bfjustica-

alagoana-realiza-audiencia-virtual-de-interdicao-de-pessoa-de-acordo-com-juiza-maysa-bezerra-estamos-

passando-por-um-momento-de-mudancas-e-o-jud/ 

 

 
 

Título  :  TJ declara inconstitucional lei municipal que permitia contratação temporária por 4 anos 

Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/55990-tj-declara-inconstitucional-lei-municipal-que-

permitia-contratacao-temporaria-por-4-anos 

 

Folha de Alagoas__________________________________________________________________________ 

Título  :  Foragido da Justiça, ex-prefeito de Maribondo é preso por agentes da Deic 

Link     :  http://folhadealagoas.com.br/portal/blog/2020/05/12/foragido-da-justica-prefeito-de-maribondo-e-preso-

por-agentes-da-deic/ 

 

 

Título  :  Comarcas do Sertão de AL recebem mutirão para agilizar processos  

Link     :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/comarcas-do-sertao-de-al-recebem-mutirao-para-agilizar-

processos/ 

 

 
 

Título  :  Ex-prefeito de Maribondo é preso em Paripuera 

Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/12/ex-prefeito-de-maribondo-e-preso-em-paripueira-

al.ghtml 

 

 
 

Título  :  Ex-vereador foragido de AL é preso durante operação em Tanque D’Arca 

Link     :  https://minutoarapiraca.cadaminuto.com.br/noticia/21446/2020/05/12/ex-vereador-foragido-de-al-e-

preso-durante-operacao-em-tanque-d-arca 

 

 
 

Título  :  Foragido da justiça, ex-prefeito de Maribondo é preso em Paripueira – Cidade Alerta Alagoas 

Link     :  

https://www.youtube.com/watch?v=oM7vjJd5XF0&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=29

&t=0s 

 

É ASSIM_________________________________________________________________________________ 

Título  :  O mal paralelo: Reflexos do coronavírus nos números da violência doméstica – Blog Por Elas 

Link     :  https://eassim.net/o-mal-paralelo-reflexos-do-coronavirus-nos-numeros-da-violencia-domestica/ 
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Título  :  “A Justiça de AL não irá hesitar em decretar o lockdown” 

Link     :   http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/33713/2020/05/12/a-justica-de-al-no-ira-hesitar-em-decretar-

o-lockdown 


