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https://www.youtube.com/watch?v=BjZM_tiKt3Q&list=PLHSDMENBHxAya6NFdNCRdXP-N7p6hpFy6&index=9


Título    :   Moradores têm apoio para legalizar imóveis no programa de compensação financeira – Cidade Alerta 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/videos/vid/moradores-tem-apoio-para-legalizar-imoveis-no-programa-de-

compensacao-financeira/ 

 

 

Título    :   Funcionários da SAAE protestam após leilão da Casal – Bom Dia Alagoas 

Link      :    https://globoplay.globo.com/v/8903195/programa/ 

Título    :   Defensoria cobra cumprimento de decisão judicial para pacientes oncológicos– Bom Dia Alagoas 

Link      :    https://globoplay.globo.com/v/8903333/programa/ 

Título    :   Funcionários do SAAE protestam após leilão da Casal – AL/TV 1ª Edição 

Link      :    https://globoplay.globo.com/v/8904445/programa/ 

Título    :   Defensoria Pública determina transferência de pacientes com câncer internados no HGE– AL/TV 2ª 

Edição 
Link      :    https://globoplay.globo.com/v/8905750/programa/ 

 

 

Título    :   Governador em exercício recebe prefeito de Palmeira dos Índios 

Link      :    https://todosegundo.com.br/noticia/politica/governador-em-exercicio-recebe-prefeito-de-palmeira-dos-

%C3%8Dndios/9/27211 
 

PM AL________________________________________________________________________________ 

Título    :   Ação de conscientização marca um mês da Patrulha Maria da Penha em Arapiraca  

Link       :     http://www.pm.al.gov.br/noticia/itemlist/tag/tjal 
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