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Título      :   Desconto na fatura 
Após uma ação civil da Defensoria Pública do Estado (DPE), protocolada na última sexta-feira (19), a Justiça de Alagoas 

determinou que a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) conceda desconto na fatura proporcional ao tempo em que 

os consumidores ficaram com o serviço interrompido no município de Batalha. A ação ocorreu depois de relato de 

moradores sobre os constantes desabastecimentos, que ocorrem desde 2016 e chegam a durar até 15 dias. Multa por 

descumprimento é de R$ 5 mil por dia. 

Link         :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/302290/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn25022021 

Título      :    CEL. ROCHA LIMA CONSEGUE HABEAS CORPUS 

Link          :     https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/302271/cel_-rocha-lima-consegue-habeas-corpus 

 

 

Título      :    Tenente-coronel é solto após sete meses detido por suspeita de envolvimento em crime – 

Chamada Home 

 
Link           :     https://novoextra.com.br/ 

 

Título      :    Tenente-coronel é solto após sete meses detido por suspeita de envolvimento em crime 

Link          :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2021/02/63811-tenente-coronel-e-solto-apos-sete-meses-

detido-por-suspeita-de-envolvimento-em-crime 

 

Título      :    Justiça nega soltura para empresário que atirou em garçons – Chamada Home 

 
Link          :     https://novoextra.com.br/ 

 

Título      :    Justiça nega soltura para empresário que atirou em garçons 

Link          :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2021/02/63801-justica-nega-soltura-para-empresario-que-

atirou-em-garcons 
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Título      :   Em liberdade, Rocha Lima diz que segue de cabeça erguida, aguardando que a verdade 
prevaleça  
Link          :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/02/25/em-liberdade-rocha-lima-diz-que-segue-de-

cabeca-erguida-aguardando-que-a-verdade-prevaleca 

Título      :   Justiça nega liberdade a empresário que atirou contra garçom e dono de bar na praia do 
Francês  
Link          :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/02/25/justica-nega-liberdade-a-empresario-que-atirou-

contra-garcom-e-dono-de-bar-no-frances 

 

 
 

Título      :   TJ nega liberdade a empresário acusado de tentativa de homicídio no Francês – Chamada 

Home 

 
Link           :     https://tribunahoje.com/ 

Título      :   TJ nega liberdade a empresário acusado de tentativa de homicídio no Francês 

Link           :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/02/25/tj-nega-liberdade-a-empresario-acusado-de-

tentativa-de-homicidio-no-frances/ 

Título      :   Agência da Sicredi no Tribunal de Justiça será reaberta – Chamada Home 

 
Link           :     https://tribunahoje.com/ 

Título      :   Agência da Sicredi no Tribunal de Justiça será reaberta 

Link           :     https://tribunahoje.com/noticias/cooperativas/2021/02/25/agencia-da-sicredi-no-tribunal-de-justica-

sera-reaberta/ 

Título      :   Desconto na fatura – Jornal Online 

   
Link           :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed25022021a 
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Título       :   TJ nega liberdade a empresário acusado de tentativa de homicídio no Francês 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/02/tj-nega-liberdade-empresario-acusado-de-

tentativa-de-homicidio-no-frances/ 

Título       :    Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julga 166 processos por videoconferência 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/02/camara-criminal-julga-166-processos-por-

videoconferencia/ 

Título       :    TJAL discute expansão da Justiça Restaurativa com magistrados e facilitadores 

Link           :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/02/tjal-discute-expansao-da-justica-restaurativa-

com-magistrados-e-facilitadores/ 

 

Título       :    Disparos no Francês: Justiça nega Habeas Corpus de empresário 

 
Link           :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/disparos-no-frances-justica-nega-habeas-corpus-de-empresario/ 

 

 

Título       :    Empresário que atirou em garçom no Francês tem pedido de Habeas Corpus negado 

Link           :     https://www.alagoas24horas.com.br/1344659/empresario-que-atirou-em-garcom-no-frances-tem-

pedido-de-habeas-corpus-negado/ 

 

Título       :    Câmara Criminal julga 166 processos por videoconferência – Chamada Home 

 
https://www.alagoasnanet.com.br/v3/ 

Título       :    Câmara Criminal julga 166 processos por videoconferência  

Link           :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/camara-criminal-julga-166-processos-por-videoconferencia/ 
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Título       :    Empresário suspeito de atirar contra funcionário de bar tem pedido de liberdade negado – 

Bom Dia Alagoas 

 
Link           :     https://globoplay.globo.com/v/9299776/ 

Título       :    Justiça nega liberdade a empresário que atirou em funcionários de bar na praia do Francês - 

AL/TV 1ª Edição 

 
Link           :     https://globoplay.globo.com/v/9301301/ 

 

 

Título       :    Justiça nega pedido de liberdade de empresário que atirou em garçom na Praia do Francês 

Link           :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/02/25/justica-nega-pedido-de-liberdade-de-empresario-

que-atirou-em-garcom-na-praia-do-frances.ghtml 

Título       :    Tenente-coronel Rocha Lima é solto após quase oito meses de prisão em Maceió  

Link           :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/02/25/tenente-coronel-rocha-lima-e-solto-apos-oito-

meses-de-prisao-em-maceio.ghtml 

 

Título       :    AINDA EM CANA! Justiça nega liberdade a empresário que atirou em garçom na Praia do 

Francês 

Link           :     https://www.reportermaceio.com.br/justica-nega-liberdade-a-empresario-que-atirou-em-garcom-na-

praia-do-frances/ 

 

Título       :    Justiça nega pedido de liberdade para empresário que atirou em trabalhadores no Francês 

Link           :     http://www.portalacta.com/noticia/2445/justia-nega-pedido-de-liberdade-para-empresrio-alagoano 
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Título       :    Desembargador nega HC a empresário que atirou em garçom na Praia do Francês 

Link           :     http://melhornoticia.com.br/noticia/cidade/mn98928054/desembargador-nega-hc-a-empresario-que-

atirou-em-garcom-na-praia-do-frances 

 

 

Título       :    Justiça nega pedido de liberdade de empresário que atirou em garçom na Praia do Francês  

Link           :     https://inhapiinformes.com.br/justica-nega-pedido-de-liberdade-de-empresario-que-atirou-em-

garcom-na-praia-do-frances/ 

 

Título       :    Justiça concede liberdade ao tenente-coronel da PM-AL, Rocha Lima, preso por suspeito de 

envolvimento em homicídio 

Link           :     https://correiodopovo-al.com.br/policia/justica-concede-liberdade-ao-tenente-coronel-da-pm-al-

rocha-lima-preso-por-suspeito-de-envolvimento-em-homicidio 

 

Título       :    Justiça concede liberdade ao tenente-coronel da PM-AL, Rocha Lima, preso por suspeito de 

envolvimento em homicídio 

Link           :     http://verdadealagoas.com.br/2021/02/25/justica-concede-liberdade-ao-tenente-coronel-da-pm-al-

rocha-lima-preso-por-suspeito-de-envolvimento-em-homicidio/ 

 

 

Título       :    Empresário que atirou em garçom no Francês tem pedido de Habeas Corpus negado 

Link           :     http://www.realdeodorense.com.br/noticias/policia/empresario-que-atirou-em-garcom-no-frances-

tem-pedido-de-habeas-corpus-negado/28339 
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