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Título  :  ESCOLAS PARTICULARES TERÃO DE CONCEDER DESCONTOS DE 30% 

Link     :  https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/274278/escolas-particulares-terao-de-conceder-descontos-

de-30 

Título  :  TJ SE SOLIDARIZA COM FAMÍLIAS DE VÍTIMAS 
Link     :   https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/274280/tj-se-solidariza-com-familias-de-vitimas 

 

 

Título  :  Para mães de alunos, grandes escolas somente adotariam desconto na mensalidade com imposição 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359615/2020/05/14/para-maes-de-alunos-grandes-escolas-

somente-adotariam-desconto-na-mensalidade-com-imposicao 
 

Título  :  Lockdown : caso provocada justiça analisará e não hesitará em decretar diz presidente do TJ 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359605/2020/05/14/lockdown-caso-provocada-justica-analisara-

e-nao-hesitara-em-decretar-diz-presidente-do-tj 

 

Título  :  Sindicato dos professores diz que decisão de reduzir mensalidade das escolas pode iniciar briga 

judicial 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359619/2020/05/14/sindicato-dos-professores-diz-que-decisao-

de-reduzir-mensalidade-das-escolas-pode-iniciar-briga-judicial 

 

 

Título  :  Judiciário determina desconto de 30% nas mensalidades escolares 

Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/14/judiciario-determina-desconto-nas-mensalidades-

escolares-ou-suspensao-de-contrato/ 

 

 

Título  :  Justiça decide que escolas privadas devem reduzir mensalidades e permitir rescisão de contrato 

Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-decide-que-escolas-privadas-devem-reduzir-mensalidades-

e-permitir-rescisao-de-contrato/ 

 

 

Título  :  TJ acata recurso e escolas particulares devem dar descontos em mensalidades 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1288470/tj-acata-recurso-e-escolas-particulares-devem-dar-

descontos-em-mensalidades/ 
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Título  :  Escolas particulares de Maceió devem conceder desconto de 30% nas mensalidades 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/escolas-particulares-de-maceio-devem-conceder-desconto-

de-30porcento-nas-mensalidades-/11/64444 

 

 
 

Título  :  Justiça de Alagoas determina que escolas particulares concedam descontos de 30% nas mensalidades 

Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/05/14/justica-de-alagoas-determina-que-escolas-particulares-

concedam-descontos-de-30-nas-mensalidades/ 

 

 
 

Título  :  Judiciário determina desconto de 30% nas mensalidades de escolas em Maceió 

Link     :  https://boainformacao.com.br/2020/05/judiciario-determina-desconto-de-30-nas-mensalidades-de-

escolas-em-maceio/ 

 

 

Título  :  Justiça determina que escolas concedam descontos de 30% nas mensalidades 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/14/169976/justica-determina-que-escolas-

concedam-descontos-de-30-nas-mensalidades.html 

 

 

Título  :  Lockdown: caso provocada, Justiça analisará e não hesitará em decretar, diz presidente do TJ 

Link     :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/14/lockdown-caso-provocada-justica-

analisara-e-nao-hesitara-em-decretar-diz-presidente-do-tj 

Título  :  Escolas particulares de Maceió devem oferecer descontos nas mensalidades 

Link     :  http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/14/escolas-particulares-de-maceio-

devem-oferecer-descontos-nas-mensalidades 

 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 31 de maio 

Link     :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-

ate-31-de-maio_105438.php 

 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até o próximo dia 31 de maio 

Link     :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/14/05/2020/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-o-proximo-dia-31-de-maio/153004 
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Título  :  Operação policial prende suspeitos de roubos a ônibus em Maceió 

Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/14/operacao-policial-prende-suspeitos-de-roubos-a-

onibus-em-maceio.ghtml 

 

TV OOPS_________________________________________________________________________________ 

Título  :  Caso provocada, Justiça não hesitará em decretar lockdown, diz presidente do Judiciário 

Link     :  http://www.tvoops.net.br/noticia/2221/caso-provocada-justica-nao-hesitara-em-decretar-lockdown-diz-

presidente-do-judiciario 

 

É ASSIM_________________________________________________________________________________ 

Título  :  TJ/AL determina que escolas particulares reduzam valor da mensalidade em 30% 

Link     :  https://eassim.net/tj-al-determina-que-escolas-particulares-reduzam-valor-da-mensalidade-em-30/ 

 

 
 

Título  :  Justiça determina redução de 30% em mensalidade de escolas em Alagoas 

Link     :  https://todosegundo.com.br/noticia/alagoas/justica-determina-reducao-de-30porcento-em-mensalidade-

de-escolas-em-alagoas/23/26032 

 

Editora Guia Mais__________________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça de AL determina a redução de 30% no valor das mensalidades de escolas 

Link     :  https://www.editoraguiamais.com.br/noticia/4787/justica-de-al-determina-a-reducao-de-30-no-valor-das-

mensalidades-de-escolas.html 

 

Blog Adalberto Gomes Notícias______________________________________________________________ 

Título  :  Comarcas de Maravilha e São José da Tapera receberam o Mutirão Solidário - Justiça de Mãos Dadas 

do TJ/AL para agilizar processos 

Link     :  http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2020/05/comarcas-maravilha-e-sao-jose-da-tapera.html 

 

Alagoas Notícias__________________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça decide que escolas privadas devem reduzir mensalidades e permitir rescisão de contrato 

Link     :  https://www.alagoasnoticias.com.br/noticia/418/justica-decide-que-escolas-privadas-devem-reduzir-

mensalidades-e-permitir-rescisao-de-contrato 

 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 31 de maio 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-

teletrabalho-ate-31-de-maio-nos-processos-que-tramitam-em-meio-eletronico-os-prazos-processuais-manterao-

seu-curso-regular-conforme-o-ato-normativo-no-6-o-j/ 

Título  :  Desembargador determina redução de 30% em mensalidade de escolas 

Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/desembargador-determina-reducao-de-30-em-

mensalidade-de-escolas-decisao-vale-para-148-instituicoes-de-ensino-pre-escolar-fundamental-e-medio-

indicadas-em-acao-civil-publica-desembargador-klever-re/ 
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Título  :  Justiça decide que escolas particulares reduzam mensalidades 

Link     :  

https://www.youtube.com/watch?v=0LYqAzGeHHI&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=1

2&t=0s 

 

Diário de Arapiraca________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas prorroga teletrabalho até 31 de maio 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/tribunal-de-justica-de-alagoas-prorroga-teletrabalho-ate-31-

de-maio/11/64450 

 

Título  :  Escolas particulares de Maceió devem conceder desconto de 30% nas mensalidades 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/escolas-particulares-de-maceio-devem-conceder-desconto-

de-30porcento-nas-mensalidades-/11/64444 

 

 

Título  :  Justiça agiliza processos de adoção e guarda temporária – AL/TV 1ª Edição 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8554047/programa/ 

Título  :  Promotor explica desconto na mensalidade de escolas particulares determinado pela Justiça – AL/TV 1ª 

Edição 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8554053/programa/ 

Título  :  Operação da Polícia Civil prende suspeitos de roubo a ônibus – AL/TV 1ª Edição 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8554132/programa/ 

Título  :  Justiça determina que escolas particulares concedam descontos nas mensalidades – AL/TV 2ª Edição 

Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8554832/programa/ 

 

Gazeta Regional___________________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça de Alagoas determina que escolas particulares concedam descontos de 30% nas mensalidades 

Link     :  https://gazetaregional.net.br/justica-de-alagoas-determina-que-escolas-particulares-concedam-

descontos-de-30-nas-mensalidades/ 
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