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Título    :   Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/lancado-pela-sesau-app-fica-bem-e-a-nova-ferramenta-de-

combate-a-abusos-sexuais/ 

 

 

Título    :   Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 

Link        :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/23/lancado-pela-sesau-app-fica-bem-e-a-nova-

ferramenta-de-combate-a-abusos-sexuais 

Título    :   Patrulha Maria da Penha inicia capacitação das Guardas Municipais de Murici, Olho D’ água das 

Flores, Palmeira dos Índios e São Sebastião 

Link        :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/11/23/patrulha-maria-da-penha-inicia-capacitacao-das-

guardas-municipais-de-murici-olho-d-agua-das-flores-palmeira-dos-indios-e-sao-sebastiao 

Notícias de verdade________________________________________________________________________ 

Título    :  Alagoas: Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 

Link        :     https://www.noticiasdeverdade.com.br/alagoas-lancado-pela-sesau-app-fica-bem-e-a-nova-

ferramenta-de-combate-a-abusos-sexuais/ 

 

 

Título    :  Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tecnologia-lancado-pela-sesau-app-fica-bem-e-

nova-ferramenta-de-combate-abusos-sexuais-mecanismo-fruto-de-uma-parceria-com-o-centro-universitario-

cesmac-pode-ser-baixado-pelo-smartphone-e-e-de/ 

Título    :  TJ apoia uso de aplicativo para denunciar casos de violência sexual 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tj-apoia-uso-de-aplicativo-para-denunciar-

casos-de-violencia-sexual-para-tutmes-airan-aplicativo-fica-bem-lancado-nesta-segunda-23-pela-sesau-vai-

auxiliar-no-combate-esse-tipo-de-crime-tutm/ 

Título    :  Presidente da Arpen Brasil recebe medalha Décio Antônio Erpen 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/presidente-da-arpen-brasil-recebe-medalha-

decio-antonio-erpen/ 

Título    :  Palmeira dos Índios inicia trabalhos para participar de mais uma edição do Moradia Legal 

Link        :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/moradia-legal-23112020-154842-palmeira-dos-

indios-inicia-trabalhos-para-participar-de-mais-uma-edicao-do-moradia-legal-em-reuniao-com-o-presidente-

tutmes-airan-o-prefeito-reeleito-julio-cezar/ 

 

Cenário Alagoas___________________________________________________________________________ 
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Título    :  TJ apoia uso de aplicativo para denunciar casos de violência sexual 

Link        :     http://cenarioalagoas.com.br/index.php/noticias/geral/5069-tj-apoia-uso-de-aplicativo-para-denunciar-

casos-de-violencia-sexual 

O Dia+___________________________________________________________________________________ 

Título    :  Palmeira dos Índios inicia trabalhos para participar de mais uma edição do Moradia Legal 

Link        :     https://odiamais.com.br/palmeira-dos-indios-inicia-trabalhos-para-participar-de-mais-uma-edicao-do-

moradia-legal/ 

Título    :  Setor médico realiza consultas virtuais para servidores com sintomas de Covid-19 

Link        :      https://odiamais.com.br/setor-medico-realiza-consultas-virtuais-para-servidores-com-sintomas-de-

covid-19/ 

 

 

Título    :   Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais  

Link        :     http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/34545-lancado-pela-sesau-app-fica-bem-e-a-nova-

ferramenta-de-combate-a-abusos-sexuais 

 

Título    :   ‘Fica Bem’: App é mais uma ferramenta para denunciar casos de abuso sexual em Alagoas – Fique 

Alerta 

Link        :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/fica-bem-app-e-mais-uma-ferramenta-para-denunciar-casos-de-

abuso-sexual-em-alagoas/ 

Título    :   Polícia Civil prende e apreende 13 suspeitos de vários crimes na capital – Cidade Alerta 
Link        :     

https://www.youtube.com/watch?v=qRyLnS4A2uU&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=1
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Título    :    Palmeira dos Índios inicia trabalhos para participar de mãos uma edição do Moradia Legal 

Link        :     http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/11/23/palmeira-dos-indios-inicia-trabalhos-para-participar-

de-mais-uma-edicao-do-moradia-legal/ 
 

Portal Acta_______________________________________________________________________________ 

Título    :    Lançado pela Sesau, app Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 

Link        :     https://www.portalacta.com/noticia/1075/lanado-pela-sesau-app-fica-bem-a-nova-ferramenta-de-

combate-a-abusos-sexuais- 

 

 

Título    :  Polícia Civil apreende adolescente suspeito de assassinato em Rio Largo 

Link        :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/11/23/policia-civil-apreende-adolescente-suspeito-de-

assassinato-em-rio-largo/ 

Título    :  Lançado pela Sesau, aplicativo Fica Bem é a nova ferramenta de combate a abusos sexuais 
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Link        :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/11/23/lancado-pela-sesau-aplicativo-fica-bem-e-a-nova-

ferramenta-de-combate-a-abusos-sexuais/ 
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