
02/12/2020 

 

Título    :   Justiça decreta prisão preventiva de ex-vereador detido por embriaguez ao volante e corrupção ativa 

Link      :    http://programacidadania.com.br/justica-decreta-prisao-preventiva-de-ex-vereador-detido-por-

embriaguez-ao-volante-e-corrupcao-ativa/ 
 

 

Título    :  Mãe denuncia que filho foi vítima de racismo em loja de departamento em Maceió 
Link      :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/mae-denuncia-que-filho-foi-vitima-de-racismo-em-

loja-de-departamento-em-maceio_121444.php 

 

Título    :   Município obtém 42% de acordos em semana de conciliação 

Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed021220a 

 

 

Título    :   TJAL e OAB discutem combate ao racismo estrutural em Alagoas 

Link      :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-e-oab-discutem-combate-ao-racismo-

estrutural-em-alagoas-orgaos-querem-dialogar-com-representantes-dos-supermercados-e-das-empresas-de-

seguranca-e-promover-conscientizacao-presidente-tutma/ 

Título    :   Cejusc em Paripueira vai conciliar conflitos na área de execução fiscal 

Link      :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/cejusc-em-paripueira-vai-conciliar-conflitos-na-

area-de-execucao-fiscal/ 

Título    :   Gaesf faz operação contra acusados de causar prejuízo de R$ 30 milhões aos cofres públicos de 

Alagoas 

Link      :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/gaesf-faz-operacao-contra-acusados-de-causar-

prejuizo-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/ 

 

 

Título    :   VÍDEO – Operação prende empresários e contadores acusados de causar prejuízo de mais de R$ 30 

milhões aos cofres públicos de Alagoas 

Link      :      https://nn1.com.br/video-operacao-prende-empresarios-e-contadores-acusados-de-causar-prejuizo-

de-mais-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/ 

 

http://programacidadania.com.br/justica-decreta-prisao-preventiva-de-ex-vereador-detido-por-embriaguez-ao-volante-e-corrupcao-ativa/
http://programacidadania.com.br/justica-decreta-prisao-preventiva-de-ex-vereador-detido-por-embriaguez-ao-volante-e-corrupcao-ativa/
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/mae-denuncia-que-filho-foi-vitima-de-racismo-em-loja-de-departamento-em-maceio_121444.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/12/mae-denuncia-que-filho-foi-vitima-de-racismo-em-loja-de-departamento-em-maceio_121444.php
https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed021220a
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-e-oab-discutem-combate-ao-racismo-estrutural-em-alagoas-orgaos-querem-dialogar-com-representantes-dos-supermercados-e-das-empresas-de-seguranca-e-promover-conscientizacao-presidente-tutma/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-e-oab-discutem-combate-ao-racismo-estrutural-em-alagoas-orgaos-querem-dialogar-com-representantes-dos-supermercados-e-das-empresas-de-seguranca-e-promover-conscientizacao-presidente-tutma/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-e-oab-discutem-combate-ao-racismo-estrutural-em-alagoas-orgaos-querem-dialogar-com-representantes-dos-supermercados-e-das-empresas-de-seguranca-e-promover-conscientizacao-presidente-tutma/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/cejusc-em-paripueira-vai-conciliar-conflitos-na-area-de-execucao-fiscal/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/cejusc-em-paripueira-vai-conciliar-conflitos-na-area-de-execucao-fiscal/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/gaesf-faz-operacao-contra-acusados-de-causar-prejuizo-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/gaesf-faz-operacao-contra-acusados-de-causar-prejuizo-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/
https://nn1.com.br/video-operacao-prende-empresarios-e-contadores-acusados-de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/
https://nn1.com.br/video-operacao-prende-empresarios-e-contadores-acusados-de-causar-prejuizo-de-mais-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/


Título    :   Gaesf faz operação contra acusados de causar prejuízo de R$ 30 milhões aos cofres públicos de AL  

Link      :      https://www.sertao24horas.com.br/2020/12/02/gaesf-faz-operacao-contra-acusados-de-causar-

prejuizo-de-r-30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-al/ 

 

Título    :     Operação prende suspeito de tráfico de drogas em Arapiraca 

Link      :      https://todosegundo.com.br/editoria/policia/operacao-prende-suspeito-de-trafico-de-drogas-em-

arapiraca/8/27709 

 

 

Título    :   Gambito da rainha: operação prende suspeitos de causar prejuízo de R$ 30 milhões em AL 

Link      :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/gambito-da-rainha-operacao-prende-suspeitos-de-causar-

prejuizo-de-r-30-milhoes-em-al/ 

 

Título    :     Operação Gambito da Rainha cumpre oito mandados de prisão e 30 buscas e apreensão – Balanço 

Geral 

Link      :      https://www.tnh1.com.br/videos/vid/operacao-gambito-da-rainha-cumpre-oito-mandados-de-prisao-e-

30-buscas-e-apreensao/ 
 

 

Título    :     Gaesf faz operação contra acusados de causar prejuízo de R$ 30 milhões aos cofres públicos de 

Alagoas 

Link      :      https://boainformacao.com.br/2020/12/gaesf-faz-operacao-contra-acusados-de-causar-prejuizo-de-r-

30-milhoes-aos-cofres-publicos-de-alagoas/ 

 

Título    :    Operação cumpre mandados em AL e PE contra acusados de desviar dinheiro de cofres públicos – 

AL/TV 1ª Edição 

Link      :      https://globoplay.globo.com/v/9069679/programa/ 

Título    :    TJ decide manter preso ex-vereador Paulo Corintho 

Link      :      https://globoplay.globo.com/v/9070574/programa/ 
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