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Título    :   Após agressão em supermercado, órgãos discutem racismo estrutural em Alagoas 

Link      :    https://www.alagoasnanet.com.br/v3/apos-agressao-em-supermercado-orgaos-discutem-racismo-

estrutural-em-alagoas/ 

 

 

Título    : Sexta (4/12) é o dia limite para apresentação de documentos para progressão 

Link      :    http://sindojus-al.org.br/portal/2020/12/sexta-4-12-e-o-dia-limite-para-apresentacao-de-documentos-

para-progressao/ 

 

 

Título    :   Coluna Sururu - Cônsul Grileiro 

Link      :    https://issuu.com/jornalextra/docs/edicao1070_0afbc3c9b484b7 

 

Título    :   Denúncia de grilagem é alvo de sindicância na Corregedoria-Geral de Justiça 

Link      :    https://issuu.com/jornalextra/docs/edicao1070_0afbc3c9b484b7 

 

 

Título    :   Após casos de racismo, OAB quer palestras educativas para seguranças e estabelecimentos 

Link      :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/12/03/apos-casos-de-racismo-oab-quer-palestras-

educativas-para-segurancas-e-estabelecimentos 

Título    :   Companhia aérea deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar com 

antecedência 

Link      :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/12/03/companhia-aerea-deve-indenizar-passageiro-em-r-

6-mil-por-cancelar-voo-e-nao-avisar-com-antecedencia 

 

Título    :  Companhia aérea deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar com 
antecedência 
Link      :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/companhia-aerea-deve-indenizar-passageiro-em-r-6-mil-por-

cancelar-voo-e-nao-avisar-com-antecedencia/ 

Título    :  Suspeito de tráfico é preso com espingarda e revólver em Palmeira dos Índios 

Link      :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/suspeito-de-trafico-e-preso-com-espingarda-e-revolver-em-

palmeira-dos-indios/ 
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Título    :  Latam deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/latam-deve-indenizar-passageiro-em-r-6-mil-por-

cancelar-voo-e-nao-avisar_121463.php 

Título    :  Homem é preso com armamento durante operação integrada no interior 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/homem-e-preso-com-armamento-durante-

operacao-integrada-em-palmeira-dos-indios-_121460.php 

 

 

Título    :  Latam deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar com antecedência 

Link      :      https://www.alagoas24horas.com.br/1328401/latam-deve-indenizar-passageiro-em-r-6-mil-por-

cancelar-voo-e-nao-avisar-com-antecedencia/ 

 

 

Título    :  Homem é preso com espingarda e munições em operação em Palmeira dos Índios 

Link      :      http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/12/03/homem-e-preso-com-espingarda-e-municoes-em-

operacao-em-palmeira-e-mais-dois-municipios/ 

 

 

Título    :  Operação integrada em Alagoas prende homem com armamento 

Link      :      https://folhadealagoas.com.br/2020/12/03/operacao-integrada-em-alagoas-prende-homem-com-

armamento/ 
 

 

Título    :  Homem é preso com armamento durante operação integrada em Palmeira dos Índios 

Link      :      https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/12/03/homem-e-preso-com-armamento-durante-

operacao-integrada-em-palmeira-dos-indios/ 

 

Título    :   Operação combate fraude de mais de R$ 30 milhões 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed031220a 

 

Título    :   Coluna Cidades em Foco – Operação em Arapiraca - Mandatos e busca e apreensão expedidos pela 

8ª Vara Criminal 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed031220a 

 

 

Título    : Operação em Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas apreende armas e munições 

Link      :    https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/12/03/165005-operacao-em-palmeira-dos-indios-e-

estrela-de-alagoas-apreende-armas-e-municoes 
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Link      :    https://diarioarapiraca.com.br/editoria/policia/-homem-e-preso-com-armamento-durante-operacao-

integrada-em-palmeira-dos-%C3%8Dndios/3/69222 

 

Título    :   Latam deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar 

Link      :    https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/latam-deve-indenizar-passageiro-em-r$-6-mil-por-cancelar-

voo-e-nao-avisar-/11/69231 

 

 

Título    : Operação policial prende suspeito de tráfico com espingarda e revólver em Arapiraca 

Link      :    https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/12/03/78876-operacao-policial-prende-suspeito-de-trafico-

com-espingarda-e-revolver-em-arapiraca 

Título    : Companhia aérea deve indenizar passageiro em R$ 6 mil por cancelar voo e não avisar com 

antecedência, em Alagoas 
Link      :    https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/12/03/78877-companhia-aerea-deve-indenizar-passageiro-

em-r-6-mil-por-cancelar-voo-e-nao-avisar-com-antecedencia-em-alagoas 

 

 

Título    :  Passageiro que teve voo cancelado sem aviso prévio vai receber indenização de R$ 6mil em Maceió 

Link      :    https://nn1.com.br/passageiro-que-teve-voo-cancelado-sem-aviso-previo-vai-receber-indenizacao-de-

r6mil-em-maceio/ 
 

 

Título    :  Homem é preso com armamento durante operação integrada em Palmeira dos Índios 

Link      :    http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/03/12/2020/homem-e-preso-com-armamento-durante-

operacao-integrada-em-palmeira-dos-indios/158131 
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