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Título  :   MP inclui mais 170 escolas na ação que requereu redução do valor das mensalidades 

Link     :    https://boainformacao.com.br/2020/05/mp-inclui-mais-170-escolas-na-acao-que-requereu-reducao-do-valor-

das-mensalidades/ 

 

Título  :   Colégio Imaculada de Penedo emite nota sobre decisão do MPAL no desconto de 30% na 

mensalidade 

Link     :    https://boainformacao.com.br/2020/05/colegio-imaculada-de-penedo-emite-nota-sobre-decisao-do-mpal-no-

desconto-de-30-na-mensalidade/ 

 

 

Título  :   MPAL requer prisão preventiva dos homens que sequestraram empresário em Maceió 
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/mpal-requer-prisao-preventiva-dos-homens-que-

sequestraram-empresario-em-maceio_106303.php 

Título  :   MPAL inclui 170 escolas na ação de redução do valor das mensalidades 
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/mpal-inclui-170-escolas-na-acao-de-reducao-do-valor-das-

mensalidades_106258.php 

Título  :   Justiça decreta prisão preventiva de sequestradores de empresário em Maceió 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-decreta-prisao-preventiva-de-sequestradores-de-

empresario-em-maceio_106318.php 

 

 

Título  :   IX Encontro Estadual de Adoção será realizado com transmissões ao vivo pelo Instagram 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ix-encontro-estadual-de-adocao-sera-realizado-com-transmissoes-ao-vivo-

pelo-instagram/ 

Título  :   Alagoas tem 389 pretendentes e 32 crianças aptas para adoção 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoas-tem-389-pretendentes-e-32-criancas-aptas-para-adocao/ 

Título  :   Delegado revela detalhes de sequestro: criminosos cobravam dívida de 250 mil; ouça entrevista 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/delegado-revela-detalhes-de-sequestro-criminosos-cobravam-divida-de-250-

mil-ouca-entrevista/ 

Título  :   Ministério Público pede à Justiça que mais 170 escolas ofereçam desconto durante pandemia 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/ministerio-publico-pede-a-justica-que-mais-170-escolas-oferecam-desconto-

durante-pandemia/ 

 

 
 

Título  :   MP-AL lista novas escolas particulares que devem dar desconto nas mensalidades 
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Link    :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/25/mp-al-lista-novas-escolas-particulares-que-devem-dar-

desconto-nas-mensalidades.ghtml 

 

 

Título  :   Ministério Público inclui mais 170 escolas na ação que requereu redução do valor das mensalidades 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1290607/ministerio-publico-inclui-mais-170-escolas-na-acao-que-requereu-

reducao-do-valor-das-mensalidades/ 

Título  :   Defensoria garante fim de práticas abusivas em contratos de cartão de crédito consignado 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1290668/defensoria-garante-fim-de-praticas-abusivas-em-contratos-de-

cartao-de-credito-consignado/ 

Título  :   Alagoas tem 389 pretendentes e 32 crianças aptas para adoção 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1290768/alagoas-tem-389-pretendentes-e-32-criancas-aptas-para-adocao/ 

 

 
 

Título  :   Alagoas tem 32 crianças aptas para adoção e 389 pretendentes 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360312/2020/05/25/alagoas-tem-32-criancas-aptas-para-adocao-e-389-

pretendentes 

 

Título  :   Redução de mensalidade: mais 170 escolas são incluídas em ação do MP; veja a lista 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360263/2020/05/25/reducao-da-mensalidade-mais-170-escolas-sao-

incluidas-em-acao-do-mp-veja-lista 

 

Título  :   Corregedoria estabelece prioridades para cumprimento de mandados judiciais em AL 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/360270/2020/05/25/corregedoria-estabelece-prioridades-para-

cumprimento-de-mandados-judiciais-em-al 

 

Folha de Alagoas_________________________________________________________________________________ 

Título  :   Presidente do TJ diz que mergulho da Justiça na virtualidade será uma realidade permanente 
Link    :     https://folhadealagoas.com.br/presidente-do-tj-diz-que-mergulho-da-justica-na-virtualidade-sera-uma-realidade-

permanente/ 

 

Folha na TV_______________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Presidente do TJ diz que mergulho da Justiça na virtualidade será uma realidade permanente – 

Entrevista Tutmés Airan 

Link    :     https://folhadealagoas.com.br/presidente-do-tj-diz-que-mergulho-da-justica-na-virtualidade-sera-uma-realidade-

permanente/ 

 

 

 

Título  :   MPE INCLUI 170 ESCOLAS NA AÇÃO PARA REDUÇÃO DE MENSALIDADES 
Link    :     https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/275052/mpe-inclui-170-escolas-na-acao-para-reducao-de-

mensalidades 
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Título  :   Justiça determina fim das práticas abusivas em contratos do banco BMG 

Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56345-justica-determina-fim-de-praticas-abusivas-em-

contratos-do-banco-bmg 

 

Título  :   MP requer desconto em mensalidades de mais de 170 escolas; confira a lista 

Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/05/56328-mp-requer-desconto-em-mensalidades-de-mais-170-

escolas-confira-a-lista 

 

 

Título  :   MP inclui mais 170 escolas em ação por redução das mensalidades 

Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/economia/2020/05/25/mp-inclui-mais-170-escolas-em-acao-por-reducao-das-

mensalidades/ 

Título  :   Defensoria garante fim de práticas abusivas em contratos do Banco BMG 

Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/25/defensoria-garante-fim-de-praticas-abusivas-em-contratos-

do-banco-bmg/ 

 

 

Título  :   Município de Maragogi não pode abrir salões e academias durante pandemia, decide TJAL 

Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/municipio-de-maragogi-nao-pode-abrir-saloes-e-

academias-durante-pandemia-decide-tjal/ 

 

 

Título  :   Defensoria garante fim de práticas abusivas ofertadas pelo Banco BMG em AL 

Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/25/170966/defensoria-garante-fim-de-praticas-abusivas-

ofertadas-pelo-banco-bmg-em-al.html 

Título  :   Corregedoria estabelece prioridades para cumprimento de mandados judiciais 

Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/25/170963/corregedoria-estabelece-prioridades-para-

cumprimento-de-mandados-judiciais.html 

Título  :   MP inclui mais 170 escolas em ação de redução do valor das mensalidades 

Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/25/170951/mp-inclui-mais-170-escolas-em-acao-de-reducao-

do-valor-das-mensalidades.html 

 

 

Título  :   Mais 170 escolas podem ser obrigadas a dar desconto em mensalidades 

Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8579225/programa/ 

 

 

Título  :   Ministério Público inclui mais 170 escolas na ação que requereu redução do valor das mensalidades 

Link    :     http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/25/05/2020/ministerio-publico-inclui-mais-170-escolas-na-acao-

que-requereu-reducao-do-valor-das-mensalidades/153143 
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