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Título :  ‘Maioria dos casos de racismo e injúria não são denunciados’, afirma juíza 

Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1298875/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-sao-denunciados-

afirma-juiza/ 

Título :  TJ, MP e Defensoria apoiam criação de delegacia para populações vulneráveis 
Link    :   https://www.alagoas24horas.com.br/1298768/tj-mp-e-defensoria-apoiam-criacao-de-delegacia-para-populacoes-

vulneraveis/ 

 

 

Título :  Justiça de AL formula projeto de lei para criação de delegacia para populações vulneráveis  
Link    :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/06/justica-de-al-formula-projeto-de-lei-para-criacao-de-delegacia-

para-populacoes-vulneraveis.ghtml 

Título :  'Maioria dos casos de racismo e injúria não é denunciada', diz juíza de Alagoas 
Link    :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/06/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-denunciada-

diz-juiza-de-alagoas.ghtml 

 

 
 

Título :  TJ, MP e Defensoria defendem criação de delegacia especializada para populações vulneráveis 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362794/2020/07/06/tj-mp-e-defensoria-defendem-criacao-de-delegacia-

especializada-para-populacoes-vulneraveis 

 

Título :  Após ação do MP/AL justiça pede que município retire resíduos sólidos descartados irregularmente 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362827/2020/07/06/apos-acao-do-mp-al-justica-pede-que-municipio-

retire-residuos-solidos-descartados-irregularmente 

 

Título :  Justiça homologa acordo para ressarcimento de R$ 15 mi aos cofres públicos de Rio Largo 

Link    :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/362828/2020/07/06/justica-homologa-acordo-para-ressarcimento-de-r-15-

mi-aos-cofres-publicos-de-rio-largo 

 

 

 

Título :   Procurador-geral de Justiça participa da inauguração do Hospital Regional do Norte  

Link    :   https://www.mpal.mp.br/procurador-geral-de-justica-participa-da-inauguracao-do-hospital-regional-do-norte/ 
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Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tj-mp-e-defensoria-apoiam-criacao-de-delegacia-para-

populacoes-vulneraveis-entidades-relacionadas-ao-publico-alvo-da-delegacia-participaram-da-formulacao-do-projeto-de-

lei-como-oab-e-o-grupo-gay/ 

Título :   ‘Maioria dos casos de racismo e injúria não é denunciada’, afirma juíza 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-denunciada-

afirma-juiza/ 

 

 

Título :   TJ/AL promove live para debater racismo e injúria racial nesta segunda-feira 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/tjal-promove-live-para-debater-racismo-e-injuria-racial-nesta-

segunda-feira_109534.php 

Título :   TJ/AL formula projeto de lei que cria delegacia para populações vulneráveis 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/tjal-formulou-projeto-de-lei-que-cria-delegacia-para-

populacoes-vulneraveis_109540.php 

 

 

Título :   'Maioria dos casos de racismo e injúria não é denunciada', afirma juíza 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/maioria-dos-casos-de-racismo-e-injuria-nao-e-denunciada-afirma-juiza/ 

Título :   Justiça concede liminar favorável após ação do MPE contra Matriz de Camaragibe por descarte 
irregular de lixo 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-concede-liminar-favoravel-apos-acao-do-mpe-contra-matriz-de-

camaragibe-por-descarte-irregular-de-lixo/ 

Título :   Presidente do TJ pede a Renan Filho criação da Delegacia dos Crimes contra Vulneráveis 
Link    :     http://blog.tnh1.com.br/ricardomota/2020/07/06/presidente-do-tj-pede-a-renan-filho-criacao-da-delegacia-dos-

crimes-contra-vulneraveis/ 

 

 

Título :   TJ, MP e Defensoria apoiam criação de delegacia para populações vulneráveis 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/06/174542/tj-mp-e-defensoria-apoiam-criacao-de-delegacia-

para-populacoes-vulneraveis.html 
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