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PORTAL CORREIO

Órgãos da Paraíba esticam
quarentena contra coronavírus
https://portalcorreio.com.br/orgaos-esticam-quarentena-coronavirus/

Justiça ordena que Daesa não
efetue o corte de água em Sousa
https://portalcorreio.com.br/justica-daesa-nao-corte-agua-sousa/

PB AGORA

Juiz proíbe corte de energia dos
inadimplentes na PB devido ao
Coronavírus
https://www.pbagora.com.br/noticia/economia/juiz-proibe-corte-deenergia-dos-inadimplentes-na-pb-por-causa-do-coronavirus/

PORTAL DO LITORAL PB

Covid-19: DPE-PB evita corte
no fornecimento d’água em
Sousa

http://www.portaldolitoralpb.com.br/covid-19-dpe-pb-evita-corte-nofornecimento-dagua-em-sousa/

LEX MAGISTER

Justiça ordena que Daesa não
efetue o corte de água em Sousa
no período de emergência da
Covid-19
http://www.lex.com.br/noticia_27999413_JUSTICA_ORDENA_QUE_
DAESA_NAO_EFETUE_O_CORTE_DE_AGUA_EM_SOUSA_NO_
PERIODO_DE_EMERGENCIA_DA_COVID_19.aspx

PB HOJE

TJPB proíbe corte de energia
dos consumidores inadimplentes
de todo o Estado por causa da
pandemia do Coronavírus
https://www.pbhoje.com.br/noticias/77200/tjpb-proibe-corte-deenergia-dos-consumidores-inadimplentes-de-todos-o-estado-por-causada-pandemia-do-coronavirus.html

PATOS METRÓPOLE

Em JP: Defensoria busca
acesso de trabalhadores que
exercem atividades essenciais
a transportes coletivos
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2507/em-jp-defensoriabusca-acesso-de-trabalhadores-que-exercem-atividades-essenciais-atransportes-coletivos

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Justiça ordena que Daesa
não efetue o corte de água
em Sousa no período de
emergência da Covid-19

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/01/justica-ordenaque-daesa-nao-efetue-o-corte-de-agua-em-sousa-no-periodo-deemergencia-da-covid-19/

Energisa fica proibida de
efetuar o corte de energia de
consumidores inadimplentes no
Estado
http://www.lex.com.br/noticia_28000261_ENERGISA_FICA_PROIBIDA_
DE_EFETUAR_O_CORTE_DE_ENERGIA_DE_CONSUMIDORES_
INADIMPLENTES_NO_ESTADO.aspx

TÁ NA ÁREA

Covid-19: DPE-PB evita corte
no fornecimento d’água em
Sousa

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/covid-19-dpe-pb-evita-corte-nofornecimento-dagua-em-sousa/

CLICK PB

TJPB proíbe corte de
energia dos consumidores
inadimplentes de todo o
Estado por causa da pandemia
do Coronavírus
https://www.clickpb.com.br/paraiba/tjpb-proibe-corte-de-energiados-consumidores-inadimplentes-de-todos-o-estado-por-causa-dapandemia-do-coronavirus-281273.html

PARAÍBA.COM

TJPB

DPE-PB evita corte no
fornecimento d’água em Sousa

Decisão: Energisa fica
proibida de efetuar o corte
de energia de consumidores
inadimplentes no Estado

https://paraiba.com.br/2020/04/01/dpe-pb-evita-corte-nofornecimento-dagua-em-sousa/

PB NEWS

https://www.tjpb.jus.br/noticia/decisao-energisa-fica-proibida-deefetuar-o-corte-de-energia-de-consumidores-inadimplentes

Covid-19: DPE-PB evita corte
no fornecimento d’água em
Sousa

EXPRESSO PB

TJPB amplia para toda a PB
proibição de corte de energia
por inadimplência durante
pandemia

http://pbnews.com.br/cidades/2020/04/covid-19-dpe-pb-evita-corteno-fornecimento-dagua-em-sousa.html

OS GUEDES

Energisa fica proibida de
efetuar o corte de energia de
consumidores inadimplentes
no Estado

https://www.expressopb.com.br/tjpb-amplia-para-toda-a-pb-proibicaode-corte-de-energia-por-inadimplencia-durante-pandemia/

PATOS ONLINE

Defensoria Pública alerta
população sobre mensagens
falsas e cadastro de dados para
acesso de benefícios sociais

https://www.osguedes.com.br/2020/04/01/energisa-fica-proibida-deefetuar-o-corte-de-energia-de-consumidores-inadimplentes-no-estado/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

https://www.patosonline.com/defensoria-publica-alerta-populacaosobre-mensagens-falsas-e-cadastro-de-dados-para-acesso-debeneficios-sociais/

Covid-19: DPE-PB evita corte no
fornecimento d’água em Sousa

DIÁRIO DO SERTÃO

http://experienciajuridica.com.br/covid-19-dpe-pb-evita-corte-nofornecimento-dagua-em-sousa/

Defensoria Pública evita corte
de água em Sousa no período
de emergência da Covid-19

WSCOM

TJPB estende medida e
proíbe corte de energia dos
consumidores inadimplentes
em todo Estado por causa da
pandemia

https://www.diariodosertao.com.br/noticias/sertao/467487/defensoriapublica-evita-corte-de-agua-em-sousa-no-periodo-de-emergencia-dacovid-19.html

LIBERDADE PB

TJPB proíbe corte de
energia dos consumidores
inadimplentes de todo o
Estado por causa da pandemia
do Coronavírus

https://wscom.com.br/tjpb-estende-medida-e-proibe-corte-de-energiados-consumidores-inadimplentes-em-todo-estado-por-causa-dapandemia/

FOLHA PATOENSE

Defensoria Pública alerta
população de Patos sobre
mensagens falsas e cadastro
de dados para acesso de
benefícios sociais

https://www.liberdadepb.com.br/tjpb-proibe-corte-de-energia-dosconsumidores-inadimplentes-de-todos-o-estado-por-causa-dapandemia-do-coronavirus/

FOCANDO A NOTÍCIA

Órgãos da Paraíba esticam
quarentena contra coronavírus

http://www.folhapatoense.com/2020/04/01/defensoria-publica-alertapopulacao-de-patos-sobre-mensagens-falsas-e-cadastro-de-dados-paraacesso-de-beneficios-sociais/

PATOS METROPOLITANO

Defensoria Pública alerta
população de Patos sobre
mensagens falsas e cadastro de
dados para acesso de benefícios
sociais

https://patosmetropolitano.com.br/defensoria-publica-alerta-populacaode-patos-sobre-mensagens-falsas-e-cadastro-de-dados-para-acesso-debeneficios-sociais/
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http://www.focandoanoticia.com.br/orgaos-da-paraiba-esticamquarentena-contra-coronavirus/

CLICK PB

Desembargador nega pedido
para soltar detento preso por
tráfico de drogas devido à
pandemia da Covid-19
https://www.clickpb.com.br/paraiba/defensoria-publica-nega-pedidopara-soltar-detento-preso-por-trafico-de-drogas-devido-pandemia-dacovid-19-281399.html

POLÊMICA PARAÍBA

POSICIONAMENTO
ENERGISA: Justiça proíbe corte
do fornecimento de energia em
todo o Estado

04

G1 PB

Mais de 2 mil cestas básicas
são doadas para pessoas em
vulnerabilidade social, em JP

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/04/mais-de-2-milcestas-basicas-sao-doadas-para-pessoas-em-vulnerabilidade-social-emjoao-pessoa.ghtml

https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/posicionamento-energisajustica-proibe-corte-do-fornecimento-de-energia-em-todo-o-estado/

PARLAMENTO PB
MAIS PB

Mais de 2.300 famílias
começam a receber cestas
básicas e kits de higiene em
João Pessoa e região

Justiça estende proibição de
corte de energia na PB

https://www.maispb.com.br/456703/justica-estende-proibicao-de-cortede-energia-na-pb.html

https://parlamentopb.com.br/mais-de-2-300-familias-comecam-areceber-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-em-joao-pessoa-e-regiao/

PARAÍBA.COM

CONEXÃO BOAS NOTÍCIAS

Justiça defere pedido da DPE e
estende proibição de corte no
fornecimento de energia para
todo o Estado

Mais de 2.300 famílias
começam a receber cestas
básicas e kits de higiene
em João Pessoa e região
metropolitana

https://paraiba.com.br/2020/04/02/justica-defere-pedido-da-dpe-eestende-proibicao-de-corte-no-fornecimento-de-energia-para-todo-oestado/

https://www.conexaoboasnoticias.com.br/mais-de-2-300-familiascomecam-a-receber-cestas-basicas-e-kits-de-higiene-em-joao-pessoa-eregiao-metropolitana/

WSCOM

Justiça nega pedido para soltar
detento devido à pandemia da
Covid-19 na Paraíba

MPF PBNOTÍCIAS

Covid-19: mais de 2,3 mil
famílias começam a receber
cestas básicas e kits de higiene
em João Pessoa (PB) e região
metropolitana

https://wscom.com.br/justica-nega-pedido-para-soltar-detento-devido-apandemia-da-covid-19-na-paraiba/

ANADEP

CORONAVÍRUS: Justiça
defere pedido da Defensoria
Pública da Paraíba e estende
proibição de corte no
fornecimento de energia para
todo o Estado

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/covid-19-maisde-2-300-familias-comecam-a-receber-cestas-basicas-e-kits-de-higieneem-joao-pessoa-e-regiao-metropolitana

WSCOM

Pandemia do coronavírus
faz aumentar quantidade de
pessoas em situação de rua em
JP; ONG’s apontam 1.500

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43572

PATOS VERDADE

Defensoria Pública alerta
população sobre mensagens
falsas e cadastro de dados para
acesso de benefícios sociais
http://patosverdade.com/informacao/Cidades/defensoria-publica-alertapopulacao-sobre-mensagens-falsas-e-cadastro-de-dados-para-acessode-beneficios-sociais-a12020.html

REPÓRTER PB

Negado pedido da Defensoria
Pública para soltar detento
devido a pandemia da
Covid-19

https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/04/02/negadopedido-da-defensoria-publica-para-soltar-detento-devido-a-pandemiada-covid-19/defensoria/101773.html
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https://wscom.com.br/pandemia-do-coronavirus-faz-explodirquantidade-de-pessoas-em-situacao-de-rua-em-jp-ongs-apontam-1-500/

G1 PB

Defensores públicos da PB
lançam vaquinha para ajudar
grupos vulneráveis com cestas
básicas
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/05/defensorespublicos-da-pb-lancam-vaquinha-para-ajudar-grupos-vulneraveis-comcestas-basicas.ghtml

PORTAL T5

ANADEP

Defensores públicos da PB
fazem ‘vaquinha’ para comprar
cestas básicas para vulneráveis

CORONAVÍRUS: Defensoria
Pública da Paraíba lança
chat online para facilitar
atendimentos durante regime
de trabalho remoto

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/315162defensores-publicos-da-pb-fazem-vaquinha-para-comprar-cestasbasicas-para-vulneraveis

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43629

MAIS PB

Defensores fazem vaquinha para
vulneráveis

PORTAL DIÁRIO

Defensores Públicos da
Paraíba lançam vaquinha pra
comprar cestas básicas para
grupos vulneráveis

https://www.maispb.com.br/457301/defensores-fazem-vaquinha-paraajudar-vulneraveis.html

PORTAL SERTÃO

Defensores públicos da PB
lançam vaquinha para ajudar
grupos vulneráveis com cestas
básicas

https://www.portaldiario.com.br/noticias/saude/467953/defensorespublicos-da-paraiba-lancam-vaquinha-pra-comprar-cestas-basicas-paragrupos-vulneraveis.html

PORTAL CORREIO

Instituições alertam sobre
como se proteger de notícias
falsas

https://portalsertao.com/noticia/13048/defensores-publicos-da-pblancam-vaquinha-para-ajudar-grupos-vulneraveis-com-cestas-basicas.
html

PARAÍBA ATUAL

https://portalcorreio.com.br/instituicoes-alertam-noticias-falsas/

Defensores públicos da PB
lançam vaquinha para ajudar
grupos vulneráveis com cestas
básicas

https://paraibaatual.com.br/noticia/9370/defensores-publicos-da-pblancam-vaquinha-para-ajudar-grupos-vulneraveis-com-cestas-basicas.
html

PARAÍBA JÁ

Defensores públicos lançam
vaquinha pra comprar cestas
básicas

https://paraibaja.com.br/defensores-publicos-lancam-vaquinha-pracomprar-cestas-basicas/
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PATOS ONLINE

Defensoria Pública lança
chat online para facilitar
atendimentos durante regime
de trabalho remoto

PARAÍBA ONLINE

DPE recomenda ao Governo
da Paraíba continuidade no
fornecimento de merenda
escolar
https://paraibaonline.com.br/2020/04/dpe-recomenda-ao-governo-daparaiba-continuidade-no-fornecimento-de-merenda-escolar/

ANADEP

CORONAVÍRUS: Defensoria
da Paraíba combate
proliferação da Covid-19 com
recomendações em favor dos
mais vulneráveis

https://www.patosonline.com/defensoria-publica-lanca-chat-online-parafacilitar-atendimentos-durante-regime-de-trabalho-remoto/

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43651

08

PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública cria selo
para empresas solidárias
durante pandemia

https://paraibamaster.com.br/2020/04/08/defensoria-publica-cria-selopara-empresas-solidarias-durante-pandemia/

DIÁRIO DO SERTÃO

Moradores de rua e famílias
carentes foram beneficiados
com ações da Defensoria
Pública de Sousa
https://www.diariodosertao.com.br/noticias/468156/moradores-derua-e-familias-carentes-foram-beneficiadas-com-acoes-da-defensoriapublica-de-sousa.html

JC

Defensor público paraibano é
morto a tiros na praia do Paiva
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2020/04/5605560-defensorpublico-paraibano-e-morto-a-tiros-na-praia-do-paiva.html

RC VIPS

Responsabilidade Social

http://www.rcvips.com.br/rc-vips/selo-de-responsabilidade-social-2/

FOLHA PATOENSE

Defensoria Pública da Paraíba
cria Selo de Responsabilidade
Social para empresas solidárias
durante pandemia do
coronavírus
http://www.folhapatoense.com/2020/04/09/defensoria-publica-daparaiba-cria-selo-de-responsabilidade-social-para-empresas-solidariasdurante-pandemia-do-coronavirus-2/

ANADEP
PRIMEIRAS NOTÍCIAS

Defensoria Pública cria Selo de
Responsabilidade Social para
empresas solidárias durante
pandemia

https://primeirasnoticias.com.br/noticia/16863/defensoria-publicacria-selo-de-responsabilidade-social-para-empresas-solidarias-durantepandemia

WSCOM

ONG lança petição pública para
viabilizar abrigo para moradores
em situação de rua, na Capital;
confira
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https://wscom.com.br/ong-lanca-peticao-publica-para-viabilizar-abrigopara-moradores-em-situacao-de-rua-na-capital-confira/

JORNAL DA PARAÍBA

Defensor Público aposentado
da PB morre após sofrer
tiro durante assalto em
Pernambuco
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/defensor-publicoaposentado-da-pb-morre-apos-ser-baleado-durante-assalto-em-pe.html

CORONAVÍRUS: Defensoria
Pública da Paraíba cria Selo de
Responsabilidade Social para
empresas solidárias durante
pandemia

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43677&fbclid=IwAR2leGd
Z5tibVDH-fwvWTG_Pcn482rUK8z7v7y1YHvAQ-d15CNa7Q3O_m6A

PORTAL CORREIO

Advogado paraibano é morto a
tiros no Grande Recife
https://portalcorreio.com.br/advogado-paraibano-e-morto-tiros-nogrande-recife/

G1 PB

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiro em
assalto na saída de condomínio
em PE
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/09/defensorpublico-aposentado-da-paraiba-e-morto-a-tiro-em-assalto-na-saida-decondominio-em-pe.ghtml

WSCOM

Advogado Levi Borges de Lima
é morto a tiros em tentativa de
assalto, na Grande Recife-PE
https://wscom.com.br/sergipe-17/

Governador João Azevêdo
lamenta morte do advogado
Levi Borges

https://wscom.com.br/governador-joao-azevedo-lamenta-morte-doadvogado-levi-borges/

PORTAL SERTÃO

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiro em
assalto na saída de condomínio
em PE

https://portalsertao.com/noticia/13459/defensor-publico-aposentadoda-paraiba-e-morto-a-tiro-em-assalto-na-saida-de-condominio-em-pe.
html

BLOG DO ANDERSON SOARES

Advogado Levi Borges de Lima
é morto a tiros em tentativa de
assalto, na Grande Recife-PE
https://www.blogdoandersonsoares.com.br/2020/04/09/advogadolevi-borges-de-lima-e-morto-a-tiros-em-tentativa-de-assalto-na-granderecife-pe/

G1 PB

Câmera de segurança mostra
bandido atirando contra
defensor público da Paraíba;
vídeo
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/09/camera-deseguranca-mostra-bandido-atirando-contra-defensor-publico-da-paraibavideo.ghtml

PORTAL T5

Advogado paraibano é
morto durante assalto em
Pernambuco

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/316802advogado-paraibano-e-morto-durante-assalto-em-pernambuco

PARAÍBA NOTÍCIA

Defensor público Levi Borges
morre após ser baleado em
tentativa de assalto em Cabo
de Santo Agostinho - PE
http://www.paraibanoticia.net.br/defensor-publico-levi-borges-morreem-recife-apos-ser-baleado-em-tentativa-de-assalto-em-cabo-de-santoagostinho/

R7

Advogado paraibano é morto a
tiros no Grande Recife
https://noticias.r7.com/cidades/advogado-paraibano-e-morto-a-tiros-nogrande-recife-09042020

POLÊMICA PARAÍBA

BALEADO POR BANDIDOS:
câmera de segurança flagra
momento que advogado Levi
Borges é assassinado - VEJA
VÍDEO

https://www.polemicaparaiba.com.br/na-rota-da-justica/baleado-porbandidos-morre-em-pernambuco-o-advogado-levi-borges/

PARAÍBA.COM

Advogado Levi Borges é morto
a tiros em condomínio fechado
em Pernambuco
https://paraiba.com.br/2020/04/09/advogado-levi-borges-e-morto-atiros-em-condominio-fechado-em-pernambuco/

PARLAMENTO PB

Levi Borges é assassinado
durante tentativa de assalto
em Pernambuco
https://parlamentopb.com.br/levi-borges-e-assassinado-durantetentativa-de-assalto-em-pernambuco/

OS GUEDES

Mulheres podem pedir
renovação de medidas
protetivas pela internet ou
telefone

https://www.osguedes.com.br/2020/04/09/mulheres-podem-pedirrenovacao-de-medidas-protetivas-pela-internet-ou-telefone/

PORTAL SERTÃO

Câmera de segurança mostra
bandido atirando contra
defensor público da Paraíba;
vídeo

https://portalsertao.com/noticia/13475/camera-de-seguranca-mostrabandido-atirando-contra-defensor-publico-da-paraiba-video.html

PB HOJE

Advogado paraibano Levi
Borges morre após ser baleado
por bandidos em Pernambuco

https://www.pbhoje.com.br/noticias/77607/advogado-paraibano-leviborges-morre-apos-ser-baleado-por-bandidos-em-pernambuco.html

Vídeo mostra momento em que
advogado paraibano Levi Borges
é baleado por bandido em
Pernambuco
https://www.pbhoje.com.br/noticias/77610/video-mostra-momentoem-que-advogado-paraibano-levi-borges-e-baleado-por-bandido-empernambuco.html

VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS

Advogado paraibano é morto a
tiros no Grande Recife

https://www.valedopianconoticias.com.br/noticia/advogado-paraibano-emorto-a-tiros-no-grande-recife

TV JORNAL

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiros em
Pernambuco
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/o-povo-natv/2020/04/09/
defensor-publico-aposentado-da-paraiba-e-morto-a-tiros-empernambuco-186794

PB AGORA

Advogado paraibano é morto
em tentativa de assalto no
Grande Recife
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/advogado-paraibano-emorto-em-tentativa-de-assalto-no-grande-recife/

MPF PB

Covid-19: lançada na PB
campanha de solidariedade
‘Leite Fraterno’
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/covid-19lancada-na-paraiba-campanha-de-solidariedade-2018leite-fraterno2019

MAIS PB

Advogado paraibano é
assassinado a tiros em PE

https://www.maispb.com.br/457956/advogado-paraibano-eassassinado-a-tiros-em-pe-governador-emite-nota.html

BLOG DO MAGNO

Advogado é assassinado após
tentativa de assalto
https://blogdomagno.com.br/print.php?id=212424

GOV PB

REPÓRTER IEDO FERREIRA

Maçom, jornalista e defensor
público Levi Borges de Lima é
morto vítima de assalto - VEJA
vídeo
https://reporteriedoferreira.com.br/policiais/macom-jornalista-edefensor-publico-levi-borges-de-lima-e-morto-vitima-de-assalto-vejavideo/

PARAÍBA JÁ

Advogado paraibano é morto
a tiros em tentativa de assalto,
na Grande Recife
https://paraibaja.com.br/advogado-paraibano-e-morto-a-tiros-emtentativa-de-assalto-na-grande-recife/

NEWS PARAÍBA

Renovação de medidas
protetivas pode ser realizada
pela internet ou telefone
https://newsparaiba.com.br/2020/04/09/renovacao-de-medidasprotetivas-pode-ser-realizada-pela-internet-ou-telefone/

VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiro em
assalto
https://www.valedopianconoticias.com.br/noticia/defensor-publicoaposentado-da-paraiba-e-morto-a-tiro-em-assalto-na-saida-decondominio-em-pe

BLOG NOVA PALMEIRA

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiro em
assalto na saída de condomínio
em PE
https://www.novapalmeiraoficial.com.br/2020/04/defensor-publicoaposentado-da-paraiba.html

VITRINE DO CARIRI

Defensor público aposentado
da PB é morto no PE
https://www.vitrinedocariri.com.br/2020/04/defensor-publicoaposentado-da-pb-e-morto-no-pe/

OS GUEDES

Levi Borges é assassinado em
condomínio na praia do Paiva
(PE)
https://www.osguedes.com.br/2020/04/09/levi-borges-e-assassinadoem-condominio-na-praia-do-paiva-pe/

INGÁ CIDADÃO

Renovação de medidas
protetivas pode ser realizada
pela internet ou telefone

Governador e Câmara de João
Pessoa emitem nota de pesar
pela morte de Levi Borges

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/renovacao-de-medidas-protetivaspode-ser-realizada-pela-internet-ou-telefone

https://inga-cidadao.com/inga/governador-e-camara-de-joao-pessoaemitem-nota-de-pesar-pela-morte-de-levi-borges

PATOS METROPOLITANO

Defensoria Pública da Paraíba
cria Selo de Responsabilidade
Social para empresas solidárias
durante pandemia do
coronavírus

https://patosmetropolitano.com.br/defensoria-publica-da-paraiba-criaselo-de-responsabilidade-social-para-empresas-solidarias-durantepandemia-do-coronavirus-2/

REPÓRTER PB

ALPB lamenta morte do
advogado e defensor público
Levi Borges

https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/04/09/alpblamenta-morte-do-advogado-e-defensor-publico-levi-borges/levi%20
borges/102101.html

REPÓRTER PB

ALPB lamenta morte do
advogado e defensor público
Levi Borges

https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/04/09/alpblamenta-morte-do-advogado-e-defensor-publico-levi-borges/levi%20
borges/102101.html
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PARAÍBA JÁ

Em ação movida pela
Defensoria, Justiça determina
aos planos de saúde liberação de
carência
https://paraibaja.com.br/em-acao-movida-pela-defensoria-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

PB AGORA

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
https://www.pbagora.com.br/noticia/saude/justica-determina-aosplanos-de-saude-liberacao-de-carencia/

PORTAL CORREIO

Planos de saúde devem liberar
carência para tratamentos,
determina Justiça
https://portalcorreio.com.br/planos-saude-devem-liberar-carencia/

PARAÍBA JÁ

Covid-19: lançada na Paraíba
campanha de solidariedade
‘Leite Fraterno’

https://paraibaja.com.br/covid-19-lancada-na-paraiba-campanha-desolidariedade-leite-fraterno/

STUDIO RURAL

Entidades lançam campanha
‘Leite Fraterno’ para minimizar
crise no urbano e no rural
paraibanos
https://www.studiorural.com.br/entidades-lancam-campanha-leitefraterno-para-minimizar-crise-no-urbano-e-no-rural-paraibanos/

PB HOJE

Vereador Damásio Franca
lamenta morte do advogado
Levi Borges: “Foi um brilhante
operador do Direito”
https://www.pbhoje.com.br/noticias/77631/vereador-damasio-francalamenta-morte-do-advogado-levi-borges-foi-um-brilhante-operador-dodireito.html

PORTAL S1

Reunião garante 4 mil litros
de leite iniciais do Cariri para
famílias de João Pessoa

https://www.studiorural.com.br/reuniao-garante-4-mil-litros-de-leiteiniciais-do-cariri-para-familias-de-joao-pessoa/

Viúva do advogado Levi Borges
revela no velório o que o
assassino disse: “Agora tu vai
morrer”
http://portals1.com.br/viuva-do-advogado-levi-borges-revela-no-velorioo-que-o-assassino-disse-agora-tu-vai-morrer/

PARAÍBA.COM

Polícia inicia investigação
para esclarecer assassinato do
advogado Levi Borges

https://paraiba.com.br/2020/04/10/policia-inicia-investigacao-paraesclarecer-assassinato-do-advogado-e-defensor-publico-levi-borges/

HENRIQUE BARBOSA

Câmera de segurança mostra
bandido atirando contra
defensor público da Paraíba

https://henriquebarbosa.com/2020/04/10/camera-de-segurancamostra-bandido-atirando-contra-defensor-publico-da-paraiba-video/

VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS

Corpo do advogado Levi Borges
é cremado; amigos e familiares
se despedem
https://paraiba.com.br/2020/04/10/corpo-do-advogado-levi-borges-ecremado-amigos-e-familiares-se-despedem/

Câmera de segurança mostra
bandido atirando contra
defensor público da Paraíba
https://www.valedopianconoticias.com.br/noticia/camera-de-segurancamostra-bandido-atirando-contra-defensor-publico-da-paraiba-video

LIBERDADE PB

NOVIDADES DO CRIME: Viúva
de Levi Borges revela no velório
o que o assassino disse: “Agora
tu vai morrer”
https://www.liberdadepb.com.br/novidades-do-crime-viuva-de-leviborges-revela-no-velorio-o-que-o-assassino-disse-agora-tu-vai-morrer/

REPÓRTER IEDO FERREIRA

Exclusivo; Viúva de Levi Borges
revela no velório o que o
assassino disse
https://reporteriedoferreira.com.br/policiais/exclusivo-viuva-de-leviborges-revela-no-velorio-o-que-o-assassino-disse/

REPÓRTER PB

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
https://www.reporterpb.com.br/noticia/gerais/2020/04/12/em-acaomovida-pela-dpe-justica-determina-aos-planos-de-saude-liberacao-decarencia/car%C3%AAncia/102147.html

PARLAMENTO PB

Campanha ‘Leite Fraterno’
arrecada doações para combater
fome na PB durante pandemia
https://parlamentopb.com.br/covid-19-campanha-leite-fraternoarrecada-doacoes-para-combater-fome-dos-mais-carentes-na-paraibadurante-pandemia/

PATOS ONLINE

Em ação movida pela
Defensoria, Justiça determina
aos planos de saúde liberação de
carência
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https://www.patosonline.com/em-acao-movida-pela-defensoria-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

PARAÍBA.COM

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos
de saúde liberação de carência
https://paraiba.com.br/2020/04/11/em-acao-movida-pela-dpe-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

TÁ NA ÁREA

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/em-acao-movida-pela-dpejustica-determina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

PORTAL DO LITORAL PB

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência

http://www.portaldolitoralpb.com.br/em-acao-movida-pela-dpe-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

CEOAGRO

Covid-19: lançada na Paraíba
campanha de solidariedade
‘Leite Fraterno’
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https://ceoagro.com.br/
covid19lancadanaparaibacampanhadesolidariedadeleitefraterno/

G1 PE

Adolescente é apreendido
por matar defensor público
aposentado da PB
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/12/adolescentee-apreendido-por-matar-defensor-publico-aposentado-da-pb.ghtml

CÂNDIDO NÓBREGA

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8384/2020/04/12/em-acaomovida-pela-dpe-justica-determina-aos-planos-de-saude-liberacao-decarencia

JORNAL DA PARAÍBA

Polícia Civil apreende
adolescente que atirou no
defensor público Levi Borges,
em Pernambuco

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/policia-civilapreende-adolescente-que-atirou-no-defensor-publico-levi-borges-empernambuco.html

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública cria Selo de
Responsabilidade Social para
empresas solidárias durante
pandemia

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8383/2020/04/12/
defensoria-publica-cria-selo-de-responsabilidade-social-para-empresassolidarias-durante-pandemia

Corregedoria suspende
apresentação de relatório mensal
até 30 de abril
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8382/2020/04/12/
corregedoria-suspende-apresentacao-de-relatorio-mensal-ate-30-deabril

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

PARAÍBA ONLINE

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência

Na PB: planos de saúde devem
liberar carência nos casos de
contágio pela Covid-19

http://experienciajuridica.com.br/em-acao-movida-pela-dpe-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

https://paraibaonline.com.br/2020/04/na-pb-planos-de-saude-devemliberar-carencia-nos-casos-de-contagio-pela-covid-19/

PORTAL T5

Defensoria Pública cria Selo de
Responsabilidade Social para
empresas solidárias durante
pandemia

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-cria-selo-deresponsabilidade-social-para-empresas-solidarias-durante-pandemia/

Corregedoria suspende
apresentação de relatório
mensal até 30 de abril

http://experienciajuridica.com.br/corregedoria-suspende-apresentacaode-relatorio-mensal-ate-30-de-abril/

Justiça Federal na PB anuncia
apoio a campanha para
distribuição de leite produzido
por agricultores
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/317993-justicafederal-na-pb-anuncia-apoio-a-campanha-para-distribuicao-de-leiteproduzido-por-agricultores

Planos de saúde: Justiça
determina liberação de carência
para tratamento da Covid-19 na
Paraíba
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/317993-justicafederal-na-pb-anuncia-apoio-a-campanha-para-distribuicao-de-leiteproduzido-por-agricultores

NOTÍCIA EXTRA

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
https://www.noticiaextra.com/as-extras/em-acao-movida-pela-dpejustica-determina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia

PORTAL JURISTAS

G1 PB

Justiça da Paraíba determina
que planos de saúde liberem
carência para tratamentos

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/13/justica-daparaiba-determina-que-planos-de-saude-liberem-carencia-paratratamentos.ghtml

Em ação movida pela DPE,
Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência
https://juristas.com.br/2020/04/12/em-acao-movida-pela-dpe-justicadetermina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

PARAÍBA.COM

Polícia prende suspeitos de
assassinar advogado paraibano
Levi Borges

https://paraiba.com.br/2020/04/12/policia-prende-dois-suspeitos-deassassinar-advogado-paraibano-levi-borges/

PB HOJE

Dupla suspeita de matar o
advogado Levi Borges é presa
em Pernambuco

https://www.pbhoje.com.br/noticias/77673/dupla-suspeita-de-matar-oadvogado-levi-borges-e-presa-em-pernambuco.html

13

ANADEP

CORONAVÍRUS: Lançada
na Paraíba campanha de
solidariedade ‘Leite Fraterno’
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43699

JFPB

Coronavírus: JFPB apoia
campanha de solidariedade
“Leite Fraterno”

http://www.jfpb.jus.br/
manterNoticia?metodo=detalhar&codigo=4054&pagina=noticia.jsp

TJPB

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência nos
casos de contágio pela Covid-19
https://www.tjpb.jus.br/noticia/justica-determina-aos-planos-de-saudeliberacao-de-carencia-nos-casos-de-contagio-pela-covid

PARAÍBA.COM

#brindedobem

https://paraiba.com.br/colunas/brindedobem/

RONCARATI EDITORA

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência nos
casos de contágio pela Covid-19
(TJPB)
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Decisoes-dos-Tribunais/
Decisoes-dos-Tribunais/Justica-determina-aos-planos-de-saudeliberacao-de-carencia-nos-casos-de-contagio-pela-Covid-19-TJPB.html

ANPR

Campanha doará leite para a
população vulnerável na Paraíba
https://www.anpr.org.br/imprensa/noticias/23976-campanha-doaraleite-para-a-populacao-vulneravel-na-paraiba

NEWS PARAÍBA

Justiça da Paraíba determina
que planos de saúde liberem
carência para tratamentos
https://newsparaiba.com.br/2020/04/13/justica-da-paraiba-determinaque-planos-de-saude-liberem-carencia-para-tratamentos/

LEX MAGISTER

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência nos
casos de contágio pela Covid-19
http://www.lex.com.br/noticia_28008396_JUSTICA_DETERMINA_AOS_
PLANOS_DE_SAUDE_LIBERACAO_DE_CARENCIA_NOS_CASOS_DE_
CONTAGIO_PELA_COVID_19.aspx

SEDEP

TJ/PB: Justiça determina aos
planos de saúde liberação de
carência nos casos de contágio
pela Covid-19
https://www.sedep.com.br/noticias/tj-pb-justica-determina-aos-planosde-saude-liberacao-de-carencia-nos-casos-de-contagio-pela-covid-19/

PAUTA PB

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência nos
casos de contágio pela Covid-19
https://pautapb.com.br/2020/04/13/justica-determina-aos-planos-desaude-liberacao-de-carencia-nos-casos/

PAUTA PB

Justiça determina aos planos de
saúde liberação de carência nos
casos de contágio pela Covid-19
https://pautapb.com.br/2020/04/13/justica-determina-aos-planos-desaude-liberacao-de-carencia-nos-casos/
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JORNAL DA PARAÍBA

Planos de saúde devem
desconsiderar prazo de
carência em atendimentos
emergenciais na Paraíba
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/planos-desaude-devem-desconsiderar-prazo-de-carencia-em-atendimentosemergenciais-na-paraiba.html

ANADEP

CORONAVÍRUS: DPE-PB emite
recomendações a gestores
públicos sobre medidas de
amparo e proteção às pessoas
com deficiência
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43721

RC VIPS

Leite fraterno

http://www.rcvips.com.br/rc-vips/leite-fraterno/

PORTAL JURISTAS

DPE-PB determina ainda mais
contenção de gastos, diante da
pandemia do Covid-19

DPE-PB determina ainda mais contenção de gastos, diante da pandemia
do Covid-19

TÁ NA ÁREA

DPE-PB determina ainda
mais contenção de gastos,
precavendo reflexos da
pandemia do Covid-19

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/dpe-pb-determina-ainda-maiscontencao-de-gastos-precavendo-reflexos-da-pandemia-do-covid-19/

LIBERDADE PB

Queda na receita da Paraíba
pode chegar a 60% e Estado
discute diminuição de repasses
para Legislativo e Judiciário

https://www.liberdadepb.com.br/queda-na-receita-da-paraiba-podechegar-a-60-e-estado-discute-diminuicao-de-repasses-para-legislativoe-judiciario/

PORTAL CORREIO

DPE orienta gestores públicos
sobre proteção à pessoas com
deficiência
https://portalcorreio.com.br/dpe-orienta-gestores-publicos/

DIÁRIO DO SERTÃO

VÍDEO: Ações da Defensoria
Pública de Sousa ajudam
pessoas em condição de
vulnerabilidade na pandemia

https://www.diariodosertao.com.br/noticias/cidades/468726/videoacoes-da-defensoria-publica-de-sousa-ajudam-pessoas-em-condicao-devulnerabilidade-na-pandemia.html

PARAÍBA RÁDIOBLOG

MPPB

Defensoria Pública da
Paraíba institui Plano de
Contingenciamento de
Despesas

Covid-19: MPPB e DPE
querem tradução em Libras e
audiodescrição em telejornais
http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22197-covid19-mppb-e-dpe-querem-traducao-em-libras-e-audiodescricao-emtelejornais-para-alcancar-pessoas-com-deficiencia

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/14/defensoria-publica-daparaiba-institui-plano-de-contingenciamento-de-despesas/

PARAÍBA MASTER

Defensoria Pública institui
Plano de Contingenciamento
de Despesas; confira principais
pontos

https://paraibamaster.com.br/2020/04/14/defensoria-publica-instituiplano-de-contingenciamento-de-despesas-confira-principais-pontos/

PORTAL DO LITORAL PB

DPE-PB determina ainda
mais contenção de gastos,
precavendo reflexos da
pandemia do Covid-19
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http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-pb-determina-ainda-maiscontencao-de-gastos-precavendo-reflexos-da-pandemia-do-covid-19/

G1 PB

Campanha entrega leite
a famílias em situação de
vulnerabilidade, na Paraíba
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/15/campanhaentrega-leite-a-390-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-na-paraiba.
ghtml

BRASIL DE FATO

Campanha Leite Fraterno
entrega quatro mil litros de leite
à população vulnerável
https://www.brasildefatopb.com.br/2020/04/15/campanha-leitefraterno-entrega-quatro-mil-litros-de-leite-a-populacao-vulneravel

PORTAL T5

Leite de pequenos produtores
da Paraíba é distribuído entre
famílias carentes

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/318524-leite-depequenos-produtores-da-paraiba-e-distribuido-entre-familias-carentes

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

Usuário de plano de saúde tem
direito a testes diagnósticos para
o Coronavírus, alerta Procon-JP
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/usuario-de-plano-de-saudetem-direito-a-testes-diagnosticos-para-o-coronavirus-alerta-procon-jp/

PORTAL SERTÃO

Campanha entrega leite a
390 famílias em situação de
vulnerabilidade, na Paraíba

https://portalsertao.com/noticia/13941/campanha-entrega-leite-a-390familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-na-paraiba.html
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ANADEP

CORONAVÍRUS: Kits doados
por empresa certificada
pela Defensoria da PB são
entregues a famílias carentes
de Patos
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43759

CORONAVÍRUS: Defensoria
da PB emite nota sobre morte
de idosos por Covid-19 em
instituição de JP e cobra
cumprimento de recomendação
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43753

R7

Usuário de plano de saúde tem
direito a teste de coronavírus,
diz Procon

https://noticias.r7.com/cidades/usuario-de-plano-de-saude-tem-direitoa-teste-de-coronavirus-diz-procon-16042020

PARAÍBA JÁ

Covid-19: primeira carga de leite
da campanha ‘Leite Fraterno’
chega à população vulnerável
https://paraibaja.com.br/covid-19-primeira-carga-de-leite-da-campanhaleite-fraterno-chega-a-populacao-vulneravel/

PB NEWS

DPE-PB determina ainda
mais contenção de gastos,
precavendo reflexos da
pandemia do Covid-19

https://pbnews.com.br/noticia/21533/dpe-pb-determina-ainda-maiscontencao-de-gastos-precavendo-reflexos-da-pandemia-do-covid-19

PARAÍBA URGENTE

DPE-PB determina ainda
mais contenção de gastos,
precavendo reflexos da
pandemia do Covid-19

Covid-19: primeira carga de leite da campanha ‘Leite Fraterno’ chega à
população vulnerável

JORNAL DA PARAÍBA

Órgãos de saúde e vigilância
adotam estratégias para asilo,
após morte de idosos por
coronavírus

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/orgaos-de-saude-evigilancia-adotam-estrategias-para-asilo-apos-morte-de-idosos-porcoronavirus.html

PORTAL CORREIO

Usuário de plano de saúde tem
direito a teste de coronavírus,
diz Procon
https://portalcorreio.com.br/usuario-plano-saude-teste-coronavirus/

BRASIL DE FATO

Lei que proíbe corte de água,
energia e despejo durante
calamidade é sancionada na PB

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/17/lei-que-proibe-corte-deagua-energia-e-despejo-durante-calamidade-e-sancionada-na-pb

ANADEP
BRASIL DE FATO

Na Paraíba, voluntários e MST
doam quatro mil litros de leite a
ocupações urbanas
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/16/na-paraiba-voluntarios-emst-doam-quatro-mil-litros-de-leite-a-ocupacoes-urbanas

MPF PB

Covid-19: primeira carga de leite
da campanha ‘Leite Fraterno’
chega à população vulnerável
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/covid-19primeira-carga-de-leite-da-campanha-2018leite-fraterno2019-chega-apopulacao-vulneravel

CORONAVÍRUS: DPE-PB e
MPPB querem tradução em
Libras e audiodescrição em
telejornais durante pandemia
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43784

G1 PB

Após 3ª morte, órgãos decidem
novas ações para conter
contágio em abrigo de idosos de
João Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/17/apos-3a-morteorgaos-decidem-novas-acoes-para-conter-contagio-em-abrigo-deidosos-de-joao-pessoa.ghtml

PARAÍBA NOTÍCIA

LEITE FRATERNO: Campanha
arrecada doações para ajudar
pessoas em situação de risco
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http://www.paraibanoticia.net.br/leite-fraterno-campanha-arrecadadoacoes-para-ajudar-pessoas-em-situacao-de-risco/

FOLHA PATOENSE

Doação de 350 cestas básicas
confere Selo Defensoria
Pública de Responsabilidade
Social a supermercado e
serviço de saúde na Paraíba
http://www.folhapatoense.com/2020/04/17/doacao-de-350-cestasbasicas-confere-selo-defensoria-publica-de-responsabilidade-social-asupermercado-e-servico-de-saude-na-paraiba/

PORTAL CORREIO

Ação arrecada dinheiro para
doações de leite a pessoas em
vulnerabilidade social
https://portalcorreio.com.br/campanha-leite-pessoas-vulnerabilidadesocial/

NEWS PARAÍBA

BLOG DO ANDERSON SOARES

Após 3ª morte, órgãos decidem
novas ações para conter
contágio em abrigo de idosos de
João Pessoa

Após apelo, João Azevêdo adia
redução do duodécimo dos
poderes

https://www.blogdoandersonsoares.com.br/2020/04/18/apos-apelojoao-adia-reducao-do-duodecimo-dos-poderes/

https://newsparaiba.com.br/2020/04/17/apos-3a-morte-orgaosdecidem-novas-acoes-para-conter-contagio-em-abrigo-de-idosos-dejoao-pessoa/

BASTIDORES DA POLÍTICA PB

Em CG, Justiça determina que
laboratório realize exame da
Covid por planos de saúde

LUCENA INFORMA

MST e voluntários doam 4
mil litros de leite a ocupações
urbanas na Paraíba

https://www.lucenainforma.com/2020/04/mst-e-voluntarios-doam-4mil-litros-de.html

PARAÍBA.COM

MST e voluntários doam 4
mil litros de leite a ocupações
urbanas na Paraíba
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https://www.lucenainforma.com/2020/04/mst-e-voluntarios-doam-4mil-litros-de.html

https://www.bastidoresdapoliticapb.com.br/em-cg-justica-determinaque-laboratorio-realize-exame-da-covid-por-planos-de-saude/
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WSCOM

Defensoria Pública da
Paraíba determina ainda mais
contenção de gastos por
pandemia do Covid-19

https://wscom.com.br/defensoria-publica-da-paraiba-determina-aindamais-contencao/

PARAÍBA.COM

Justiça acata pedido da
Defensoria e determina que
laboratório realize exame da
Covid-19 por planos de saúde

https://paraiba.com.br/2020/04/18/justica-acata-pedido-da-defensoriae-determina-que-laboratorio-realize-exame-da-covid-19-por-planos-desaude/

Após reclamação do TJPB sobre
anuncio de corte de $4,2 mi, João
adia redução
https://paraiba.com.br/2020/04/18/apos-reclamacao-do-tjpb-sobreanuncio-de-corte-de-r-42-mi-joao-adia-reducao/

PARAÍBA ONLINE

Justiça determina que laboratório
realize exame da Covid por planos
de saúde em CG
https://paraibaonline.com.br/2020/04/justica-determina-quelaboratorio-realize-exame-da-covid-por-planos-de-saude-em-cg/

PORTAL CORREIO

Doações ajudam afetados pela
pandemia; saiba como colaborar
https://portalcorreio.com.br/doacoes-afetados-pandemia-comocolaborar/

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Coronavírus: Governador João
Azevedo anuncia redução de
7,7% no repasse do duodécimo
dos Poderes
https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/18/coronavirusgovernador-joao-azevedo-anuncia-reducao-de-77-no-repasse-doduodecimo-dos-poderes/

OPINIÃO: ‘Em tempos de
“economia de guerra”, qual
a contribuição dos Poderes
na Paraíba para redução de
despesas?’, por Walter Santos
https://wscom.com.br/sergipe-34/

CLICK PB

Estudantes da UFPB iniciam
campanha para ajudar
profissionais da saúde

https://www.clickpb.com.br/paraiba/estudantes-da-ufpb-iniciamcampanha-para-ajudar-profissionais-da-saude-282461.html

FOLHA PATOENSE

Estudantes da UFPB iniciam
campanha para ajudar
profissionais da saúde

http://www.folhapatoense.com/2020/04/19/estudantes-da-ufpbiniciam-campanha-para-ajudar-profissionais-da-saude/
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ALPB

ALPB divulga nota sobre
possível redução do
duodécimo dos Poderes

http://www.al.pb.leg.br/36167/httpwww-al-pb-leg-br36167nota-html.
html

PORTAL T5

Defensoria Pública recomenda
horário exclusivo para grupos de
risco em supermercados de JP
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/320755defensoria-publica-recomenda-horario-exclusivo-para-grupos-de-riscoem-supermercados-de-jp

ANADEP

CORONAVÍRUS: Justiça acata
pedido da Defensoria da PB
e determina que laboratório
realize exame da Covid-19 por
planos de saúde

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43803#:~:text=A%20
Defensoria%20P%C3%BAblica%20do%20Estado,a%20todos%20os%20
usu%C3%A1rios%20de

MPPB

Covid-19: MPPB corta gastos
em meio à crise; no limite do
orçamento, gestão de preocupa
com anúncio de corte no
duodécimo

http://www.mppb.mp.br/index.php/38-noticias/procuradoriageral/22215-covid-19-mppb-corta-gastos-em-meio-a-crise-no-limite-doorcamento-gestao-se-preocupa-com-anuncio-de-corte-no-duodecimo

PARAÍBA ONLINE

Presidente da ALPB externa
preocupação com possível
redução do duodécimo

https://paraibaonline.com.br/2020/04/presidente-da-alpb-externapreocupacao-com-possivel-reducao-do-duodecimo/

POLÊMICA PARAÍBA

Assembleia diz que redução do
duodécimo pode ‘agravar crise’ e
afetar salário de servidores; LEIA
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/assembleia-diz-quereducao-do-duodecimo-pode-agravar-crise-e-afetar-salario-deservidores-leia/

REPÓRTER IEDO FERREIRA

Sem duodécimo, Assembleia vai
demitir servidores, diz Galdino

PAUTA PB

Coronavírus: Defensoria Pública
recomenda horário exclusivo
para grupos de risco em
supermercados
https://pautapb.com.br/2020/04/21/coronavirus-defensoria-publicarecomenda-horario-exclusivo-para-grupos/

G1 PB

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/21/defensoriarecomenda-horario-exclusivo-para-grupos-de-risco-em-supermercadosem-joao-pessoa.ghtml

https://reporteriedoferreira.com.br/politica/sem-duodecimo-assembleiavai-demitir-servidores-diz-galdino/

RÁDIO TABAJARA

Horário exclusivo para grupos
de risco em supermercados

https://radiotabajara.pb.gov.br/noticias/horario-exclusivo-para-gruposde-risco-em-supermercados

WS NOTÍCIAS

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa
https://wsnoticias.blogspot.com/2020/04/defensoria-recomendahorario-exclusivo.html
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PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pùblica recomenda
horário exclusivo para grupos
de risco em supermercado
https://paraibaonline.com.br/2020/04/defensoria-publica-recomendahorario-exclusivo-para-grupos-de-risco-em-supermercados/

PARAÍBA RÁDIOBLOG

COVID-19: Defensoria Pública
recomenda horário exclusivo
para grupos de risco em
supermercados

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/21/covid-19-defensoriapublica-recomenda-horario-exclusivo-para-grupos-de-risco-emsupermercados/

WSCOM

ALPB admite cortes na folha
de pessoal caso a redução do
duodécimo dos Poderes seja
confirmada

https://wscom.com.br/alpb-admite-cortes-na-folha-de-pessoal-caso-areducao-do-duodecimo-dos-poderes-seja-confirmada/

RC VIPS

Horário Exclusivo
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PARAÍBA JÁ

Defensoria da PB recomenda
horário exclusivo para grupos de
risco em supermercados

http://www.rcvips.com.br/rc-vips/horario-exclusivo/

PARLAMENTO PB

Defensoria Pública do Estado
prevê que não conseguirá
fechar folha com redução de
duodécimo
https://parlamentopb.com.br/defensoria-publica-do-estado-preve-quenao-conseguira-fechar-folha-com-reducao-de-duodecimo/

https://paraibaja.com.br/defensoria-da-pb-recomenda-horario-exclusivopara-grupos-de-risco-em-supermercados/

24 BRASIL

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa

http://www.24brasil.com/pais/defensoria-recomenda-horario-exclusivopara-grupos-de-risco-em-supermercados-em-joao-pessoa/1053932noticias

ADUF PB

PB AGORA

Estudantes da UFPB iniciam
campanha para ajudar
profissionais de saúde

Possibilidade de corte do
duodécimo deixa MP em alerta
na Paraíba

http://www.adufpb.org.br/site/estudantes-da-ufpb-iniciam-campanhapara-ajudar-profissionais-da-saude/

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/possibilidade-de-corte-doduodecimo-deixa-mp-em-alerta-na-paraiba/

BASTIDORES DA POLÍTICA PB

PB HOJE

MENOS EXPOSIÇÃO À
COVID-19: Defensoria Pública
recomenda horário exclusivo
para grupos de risco em
supermercados da Paraíba

Covid-19: MPPB corta gastos
em meio à crise; no limite do
orçamento, gestão se preocupa
com anúncio de corte no
duodécimo

https://www.pbhoje.com.br/noticias/78228/covid-19-mppb-cortagastos-em-meio-a-crise-no-limite-do-orcamento-gestao-se-preocupacom-anuncio-de-corte-no-duodecimo.html

POLÊMICA PARAÍBA

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa

https://www.polemicaparaiba.com.br/brasil/defensoria-recomendahorario-exclusivo-para-grupos-de-risco-em-supermercados-em-joaopessoa/

CONCEIÇÃO VERDADE

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa

https://conceicaoverdade.com.br/noticia/2627/defensoria-recomendahorario-exclusivo-para-grupos-de-risco-em-supermercados-em-joaopessoa.html
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https://www.bastidoresdapoliticapb.com.br/menos-exposicao-a-covid19-defensoria-publica-recomenda-horario-exclusivo-para-grupos-derisco-em-supermercados-da-paraiba/

MAIS PB

Com crise, Poderes resistem à
redução de repasses
https://www.maispb.com.br/460106/mesmo-com-crise-da-covid-19poderes-resistem-a-reducao-de-repasses-na-pb.html

ANADEP

CORONAVÍRUS: Núcleo de
Patos alerta população para a
necessidade de cumprimento do
isolamento social
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https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43848

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Corte no duodécimo: Defensoria
Pública terá dificuldades de
pagar a folha de pessoal
https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/23/corte-noduodecimodefensoria-publica-tera-dificuldades-de-pagar-a-folha-depessoal/

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA

Defensoria recomenda horário
exclusivo para grupos de risco
em supermercados, em João
Pessoa
https://adettabira2004.blogspot.com/2020/04/defensoria-recomendahorario-exclusivo.html
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PORTAL T5

Defensoria Pública questiona
condições de trabalho de
coveiros em João Pessoa

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/322480defensoria-publica-questiona-condicoes-de-trabalho-de-coveiros-emjoao-pessoa

VALE DO PIANCÓ NOTÍCIAS

Covid-19: MPPB corta gastos
em meio à crise; no limite do
orçamento, gestão se preocupa
https://www.valedopianconoticias.com.br/noticia/covid-19-mppb-cortagastos-em-meio-a-crise-no-limite-do-orcamento-gestao-se-preocupacom-anuncio-de-corte-no-duodecimo

PATOS ONLINE

Núcleo de Patos alerta
população para a necessidade
de cumprimento do isolamento
social

https://www.patosonline.com/nucleo-de-patos-alerta-populacao-para-anecessidade-de-cumprimento-do-isolamento-social/

PARAÍBA ONLINE

Governador espera colaboração
dos Poderes diante do momento
de crise financeira
https://paraibaonline.com.br/2020/04/governador-espera-colaboracaodos-poderes-diante-do-momento-de-crise-financeira/
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PATOS ONLINE

Em Patos, 120 famílias foram
beneficiadas com doações
de mais dois supermercados.
Conheça o projeto

https://www.patosonline.com/em-patos-120-familias-forambeneficiadas-com-doacoes-de-mais-dois-supermercados-conheca-doprojeto/

CATOLÉ NEWS

Covid-19: Defensoria Pública
requisita informações sobre
condições de trabalho de
coveiros
http://www.catolenews.com.br/noticias/paraiba/servicos-decoveiros-a42803.html

PARAÍBA MASTER

Defensoria Pública quer
informações sobre condições de
trabalho de coveiros
https://paraibamaster.com.br/2020/04/26/defensoria-publica-querinformacoes-sobre-condicoes-de-trabalho-de-coveiros/

METRÓPOLES

Covid-19: Defensoria questiona
condições de trabalho de
coveiros
https://www.metropoles.com/coronavirus/covid-19-defensoriaquestiona-condicoes-de-trabalho-de-coveiros

BLOG DO EDUARDO FRANÇA

Defensoria Pública quer
informações sobre condições de
trabalho de coveiros
https://www.blogdoeduardofranca.com/2020/04/defensoria-publicaquer-informacoes.html

JORNAL DA PARAÍBA

Defensoria Pública questiona
situação de trabalho dos
coveiros em João Pessoa

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/defensoria-publicaquestiona-situacao-de-trabalho-dos-coveiros-em-joao-pessoa.html

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Covid-19: Defensoria Pública
requisita informações sobre
condições de trabalho de
coveiros

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/26/covid-19-defensoriapublica-requisita-informacoes-sobre-condicoes-de-trabalho-de-coveiros/

BLOG DO MÁRCIO RANGEL

Defensoria Pública quer
informações sobre condições de
trabalho de coveiros em JP
https://blogdomarciorangel.com.br/2020/04/26/defensoria-publicaquer-informacoes-sobre-condicoes-de-trabalho-de-coveiros-em-jp/

PARLAMENTO PB

Câncer causa morte do defensor
público “Zé Peba”
https://parlamentopb.com.br/cancer-causa-morte-do-defensor-publicoze-peba/#:~:text=%C3%89%20com%20bastante%20pesar%20
que,casa%2C%20v%C3%ADtima%20de%20um%20c%C3%A2ncer.

Bancos de Campina Grande são
acionados para garantir distância
mínima entre clientes
https://parlamentopb.com.br/bancos-de-campina-grande-sao-acionadospara-garantir-distancia-minima-entre-clientes/

G1 PB

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/27/defensoriapublica-solicita-informacoes-sobre-o-trabalho-de-coveiros-em-joaopessoa.ghtml

POLÊMICA PARAÍBA

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa

https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/defensoria-publica-solicitainformacoes-sobre-o-trabalho-de-coveiros-em-joao-pessoa/

PORTAL SERTÃO

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa
https://portalsertao.com/noticia/14776/defensoria-publica-solicitainformacoes-sobre-o-trabalho-de-coveiros-em-joao-pessoa.html

LITORAL PB
PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública quer
informações sobre condições de
trabalho de coveiros em JP
https://paraibaonline.com.br/2020/04/defensoria-publica-querinformacoes-sobre-condicoes-de-trabalho-de-coveiros-em-jp/
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PARAÍBA.COM

Covid-19: DPE-PB ajuíza ação
para proteger clientes em
bancos de Campina Grande

https://paraiba.com.br/2020/04/27/covid-19-dpe-pb-ajuiza-acao-paraproteger-clientes-em-bancos-de-campina-grande/

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa
https://www.litoralpb.com.br/2020/04/defensoria-publica-solicitainformacoes.html

ANADEP

PB: Empresários da
comunicação se dispõem
a ampliar conteúdo sobre
demandas das pessoas com
deficiência
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43913

CORONAVÍRUS: Defensoria
Pública da PB requisita
informações sobre condições de
trabalho de coveiros

PB AGORA

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43904

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/defensoria-publica-solicitainformacoes-sobre-o-trabalho-de-coveiros-em-joao-pessoa/

MPF PB

24 BRASIL

Leite fraterno: repasses de
doações a famílias agricultoras
já possibilitaram distribuição
de 8 mil litros para população
vulnerável

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa
http://www.24brasil.com/geral/defensoria-publica-solicita-informacoessobre-o-trabalho-de-coveiros-em-joao-pessoa/1055636-noticias

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/leite-fraternodoacoes-a-familias-agricultoras-ja-possibilitaram-distribuicao-de-8-millitros-para-populacao-vulneravel

PARAÍBA NOTÍCIA

Governo da Paraíba paga
salários da folha deste mês de
abril nos dias 29 e 30 próximos

TÁ NA ÁREA

Covid-19: DPE-PB ajuíza ação
para proteger clientes em
bancos de Campina Grande

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/covid-19-dpe-pb-ajuiza-acaopara-proteger-clientes-em-bancos-de-campina-grande/

PARLAMENTO PB

Defensoria Pública pede
informações sobre condições de
trabalho de coveiros
https://parlamentopb.com.br/covid-19-defensoria-publica-pedeinformacoes-sobre-condicoes-de-trabalho-de-coveiros/

http://www.paraibanoticia.net.br/governo-da-paraiba-paga-salarios-dafolha-deste-mes-na-abril-nos-dias-29-e-30-proximos/
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G1 PB

Coronavírus: Defensoria
recomenda testagem para
novos detentos em presídios
da PB

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/28/coronavirusdefensoria-recomenda-testagem-para-novos-detentos-em-presidios-dapb.ghtml

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Covid-19: DPE-PB ajuíza ação
para proteger clientes em
bancos de CG

http://experienciajuridica.com.br/covid-19-dpe-pb-ajuiza-acao-paraproteger-clientes-em-bancos-de-cg/

FAROL CORPORATIVO

Covid-19: DPE-PB ajuíza ação
para proteger clientes em
bancos de CG

http://farolcorporativo.com.br/portal/covid-19-dpe-pb-ajuiza-acao-paraproteger-clientes-em-bancos-de-cg/

PARAÍBA ONLINE

Defensoria cobra PMJP sobre
condição de trabalho dos
coveiros; secretário responde

https://paraibaonline.com.br/2020/04/defensoria-cobra-pmjp-sobrecondicao-de-trabalho-dos-coveiros-secretario-responde/

PORTAL DO LITORAL PB

Covid-19: DPE-PB ajuíza ação
para proteger clientes em
bancos de Campina Grande

http://www.portaldolitoralpb.com.br/covid-19-dpe-pb-ajuiza-acao-paraproteger-clientes-em-bancos-de-campina-grande/

R7

Justiça obriga bancos de CG
a adotarem medidas contra
aglomerações

https://noticias.r7.com/cidades/justica-obriga-bancos-de-cg-a-adotaremmedidas-contra-aglomeracoes-28042020

PORTAL T5

Justiça obriga bancos a adotar
medidas medidas de proteção a
clientes em Campina Grande

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/323267-justicaobriga-bancos-a-adotar-medidas-de-protecao-a-clientes-em-campinagrande

Covid-19: Defensoria
recomenda testagem de novos
detentos em presídios da PB
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/4/323034-covid19-defensoria-recomenda-testagem-de-novos-detentos-em-presidiosda-pb

PORTAL CORREIO

Justiça obriga bancos de
CG a terem medidas contra
aglomerações
https://portalcorreio.com.br/justica-obriga-bancos-de-cg-adotaremmedidas-contra-aglomeracoes/

PB AGORA

Defensoria recomenda
testagem para novos detentos
em presídios da Paraíba
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/defensoria-recomendatestagem-para-novos-detentos-em-presidios-da-paraiba/

Justiça obriga bancos de CG a
adotar medidas de proteção a
clientes

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/justica-obriga-bancos-decg-a-adotar-medidas-de-protecao-a-clientes/

BLOG DO MARCELO JOSÉ

APRENDENDO NA
PANDEMIA - Suspensão de
corte não é isenção, se puder
não acumule contas de água e
energia

https://patosmetropolitano.com.br/defensor-publico-explica-pedido-deprisao-domiciliar-para-apenados-com-doencas-cronicas-no-presidio-depatos-ouca/

ANADEP

CORONAVÍRUS: DPE-PB faz
uma série de recomendações
a presídios da PB e pede
testagem para Covid-19

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43930#:~:text=28%2F0
4%2F2020-,CORONAV%C3%8DRUS%3A%20DPE%2DPB%20faz%20
uma%20s%C3%A9rie%20de%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20
a%20pres%C3%ADdios,pede%20testagem%20para%20
Covid%2D19&text=Ela%20lembra%20que%20ainda%20
existem,domiciliar%20feito%20pela%20Defensoria%20P%C3%BAblica.

BLOG DO MARCELO JOSÉ

APRENDENDO NA
PANDEMIA - Suspensão de
corte não é isenção, se puder
não acumule contas de água e
energia

https://patosmetropolitano.com.br/defensor-publico-explica-pedido-deprisao-domiciliar-para-apenados-com-doencas-cronicas-no-presidio-depatos-ouca/

BANCÁRIOS CGR

Justiça obriga bancos de CG a
adotar medidas de proteção a
clientes
https://bancarioscg.com.br/justica-obriga-bancos-de-cg-a-adotarmedidas-de-protecao-a-clientes/

PATOS METROPOLITANO

Defensor público explica
pedido de prisão domiciliar
para apenados com doenças
crônicas no presídio de Patos.
Ouça

https://patosmetropolitano.com.br/defensor-publico-explica-pedido-deprisao-domiciliar-para-apenados-com-doencas-cronicas-no-presidio-depatos-ouca/

PORTAL SERTÃO

Coronavírus: Defensoria
recomenda testagem para
novos detentos em presídios
da PB

https://portalsertao.com/noticia/14842/coronavirus-defensoriarecomenda-testagem-para-novos-detentos-em-presidios-da-pb.html

WSCOM

Defensoria Pública recomenda
testagem para novos detentos
em presídios da Paraíba
https://wscom.com.br/defensoria-publica-recomenda-testagem-paranovos-detentos-em-presidios-da-paraiba/

PARAÍBA ONLINE

Covid-19: Defensoria Pública
ajuíza ação contra bancos de
Campina Grande
https://paraibaonline.com.br/2020/04/covid-19-defensoria-publicaajuiza-acao-contra-bancos-de-campina-grande/

CONCEIÇÃO VERDADE

Coronavírus: Defensoria
recomenda testagem para novos
detentos em presídios da PB
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https://conceicaoverdade.com.br/noticia/2815/coronavirus-defensoriarecomenda-testagem-para-novos-detentos-em-presidios-da-pb.html

G1 PB

Justiça determina que bancos
de Campina Grande adotem
medidas de proteção contra
Covid-19

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/29/justica-determinaque-bancos-de-campina-grande-adotem-medidas-de-protecao-contracovid-19.ghtml

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Justiça obriga bancos de
Campina Grande a adotar
medidas de proteção a clientes
https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/29/justica-obriga-bancosde-campina-grande-a-adotar-medidas-de-protecao-a-clientes/

Defensoria Pública estende
recomendação aos bancos sobre
medidas preventivas em Patos
https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/29/defensoria-publicaestende-recomendacao-aos-bancos-sobre-medidas-preventivas-empatos/

PLENO PODER - JORNAL DA PARAÍBA

Justiça determina que bancos
adotem medidas para evitar
aglomeração nas filas em
Campina Grande
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2020/04/29/justicadetermina-que-bancos-adotem-medidas-para-evitar-aglomeracao-nasfilas-em-campina-grande/

PATOS ONLINE

Defensoria Pública estende
recomendação aos bancos sobre
medidas preventivas em Patos
https://www.patosonline.com/defensoria-publica-estenderecomendacao-aos-bancos-sobre-medidas-preventivas-em-patos/

Ministério Público do Trabalho na
Paraíba investiga protesto em CG
que teve funcionários ajoelhados
pela volta do comércio
https://inga-cidadao.com/geral/ministerio-publico-do-trabalho-naparaiba-investiga-protesto-em-campina-grande-que-teve-funcionariosajoelhados-pela-volta-do-comercio%e2%80%8b

CLICK PB

Ministério Público do Trabalho
na Paraíba investiga protesto
em Campina Grande que teve
funcionários ajoelhados pela
volta do comércio
https://www.clickpb.com.br/paraiba/ministerio-publico-investigaprotesto-em-campina-grande-que-teve-funcionarios-ajoelhadospela-volta-do-comercio-283055.html#:~:text=%22%20O%20
N%C3%BAcleo%20de%20Direitos%20Humanos,postos%20de%20
trabalho%20caso%20n%C3%A3o

PATOS METROPOLITANO

Defensoria Pública estende
recomendação aos bancos sobre
medidas preventivas às agências
de Patos
https://patosmetropolitano.com.br/defensoria-publica-estenderecomendacao-aos-bancos-sobre-medidas-preventivas-as-agencias-depatos/

LUCENA INFORMA

Ministério Público do Trabalho
na Paraíba investiga protesto
em Campina Grande que teve
funcionários ajoelhados pela
volta do comércio
https://www.lucenainforma.com/2020/04/ministerio-publico-dotrabalho-na.html

PARAÍBA URGENTE

VÍDEO: ex-funcionária de Artur
Bolinha revela más condições de
trabalho
https://paraibaurgente.com.br/video-ex-funcionaria-de-artur-bolinharevela-mas-condicoes-de-trabalho/

FOLHA PATOENSE

Defensoria Pública estende
recomendação aos bancos sobre
medidas preventivas às agências
de Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/04/29/defensoria-publicaestende-recomendacao-aos-bancos-sobre-medidas-preventivas-asagencias-de-patos/

TIBA DE MANGABEIRA NOTÍCIAS

Defensoria Pública ajuíza ação
contra bancos de Campina
Grande

MPPB investiga protesto em
Campina Grande que teve
funcionários ajoelhados pela
volta do comércio

https://inga-cidadao.com/geral/defensoria-publica-ajuiza-acao-contrabancos-de-campina-grande

https://www.tibanoticias.com.br/2020/04/mppb-investiga-protesto-emcampina.html

INGÁ CIDADÃO

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública estende
recomendação aos bancos
sobre medidas preventivas às
agências de Patos
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-estenderecomendacao-aos-bancos-sobre-medidas-preventivas-as-agencias-depatos/

JORNAL DA PARAÍBA

Defensoria recomenda que
bancos adotem medidas para
evitar aglomerações nas filas
em Patos
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/defensoria-recomendaque-bancos-adotem-medidas-para-evitar-aglomeracao-nas-filas-empatos.html#:~:text=Defensoria%20recomenda%20que%20bancos%20
adotem,5m%20entre%20pessoas%20nas%20filas.

PARAÍBA ATUAL

Ministério Público do Trabalho
na Paraíba investiga protesto
em Campina Grande que teve
funcionários ajoelhados pela
volta do comércio
https://paraibaatual.com.br/noticia/11106/ministerio-publico-dotrabalho-na-paraiba-investiga-protesto-em-campina-grande-que-tevefuncionarios.html
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G1 PB

Defensoria recomenda
acolhimento de venezuelanos
à Prefeitura de Campina
Grande
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/30/defensoriarecomenda-acolhimento-de-venezuelanos-a-prefeitura-de-campinagrande.ghtml

PB AGORA

CG: Defensorias pedem
acolhimento emergencial de
venezuelanos

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/defensorias-publicasrecomendam-a-pmcg-acolhimento-emergencial-de-venezuelanos/

MPPB

Prorrogados até 15 de maio
trabalho remoto e suspensão
de alguns prazos processuais
nos órgãos da Justiça

http://www.mppb.mp.br/index.php/38-noticias/procuradoriageral/22250-prorrogados-ate-15-de-maio-trabalho-remoto-e-suspensaodos-prazos-processuais-nos-orgaos-da-justica

CIDA RAMOS

Covid-19: Cida Ramos reforça
importância de plano de
contingência destinado às
pessoas com deficiência na
Paraíba
https://cidaramos.com.br/noticias/covid-19-cida-ramos-reforcaimportancia-de-plano-de-contingencia-destinado-as-pessoas-comdeficiencia-na-paraiba/

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Prorrogados até 15 de maio
trabalho remoto e suspensão
dos prazos processuais nos
órgãos da Justiça

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/30/prorrogados-ate-15-demaio-trabalho-remoto-e-suspensao-dos-prazos-processuais-nos-orgaosda-justica/

ANADEP

CORONAVÍRUS: DPE-PB e
DPU recomendam à Prefeitura
de Campina medidas
de controle para evitar
aglomerações
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43984

PB: Defensorias Públicas
recomendam à PMCG
acolhimento emergencial de
venezuelanos
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43964

ALPB

Covid19: ALPB defende
acessibilidade dos meios de
comunicação para pessoas
com deficiência

http://www.al.pb.leg.br/36250/covid19-alpb-defende-acessibilidadedos-meios-de-comunicacao-para-pessoas-com-deficiencia.html

PARAÍBA.COM

Covid19: ALPB defende
acessibilidade dos meios de
comunicação para pessoas
com deficiência
https://paraiba.com.br/2020/04/30/covid19-alpb-defendeacessibilidade-dos-meios-de-comunicacao-para-pessoas-comdeficiencia/

Prorrogados até 15 de maio
trabalho remoto e suspensão
dos prazos processuais nos
órgãos da Justiça
https://paraiba.com.br/2020/04/30/prorrogados-ate-15-de-maiotrabalho-remoto-e-suspensao-dos-prazos-processuais-nos-orgaos-dajustica/

PORTAL SERTÃO

Comarca de Sousa produz
1.838 despachos, 643 decisões
e 519 sentenças em 30 dias
https://portalsertao.com/noticia/15016/comarca-de-sousa-produz-1838-despachos-643-decisoes-e-519-sentencas-em-30-dias.html

JORNAL DA PARAÍBA

Defensoria recomenda que
Prefeitura de Campina Grande
acolha venezuelanos durante
pandemia

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/defensoria-recomendaque-prefeitura-de-cg-acolha-venezuelanos-durante-pandemia.html

PARAÍBA MASTER

DPE-PB e DPU recomendam
medidas de controle para evitar
aglomerações à prefeitura de CG
https://paraibamaster.com.br/2020/04/30/dpe-pb-e-dpu-recomendammedidas-de-controle-para-evitar-aglomeracoes-a-prefeitura-de-cg/

NEWS PARAÍBA

Secretaria explica que está
ajudando as pessoas vulneráveis
em Bayeux
https://newsparaiba.com.br/2020/04/30/secretaria-explica-que-estaajudando-as-pessoas-vulneraveis-em-bayeux/

PAUTA PB

Defensorias Públicas
recomendam à PMCG
acolhimento emergencial de
venezuelanos

https://pautapb.com.br/2020/04/30/defensorias-publicas-recomendama-pmcg-acolhimento-emergencial/

LEX MAGISTER

Justiça de Patos determina que
Energisa não realize o corte de
consumidores inadimplentes
http://www.lex.com.br/noticia_27998391_JUSTICA_DE_PATOS_
DETERMINA_QUE_ENERGISA_NAO_REALIZE_O_CORTE_DE_
CONSUMIDORES_INADIMPLENTES.aspx

TELEVISÃO

09

DIÁRIO DE PERNAMBUCO

Defensor público aposentado
Levi Borges, de 72 anos, foi
morto em frente a condomínio
de luxo

TV JORNAL SBT

Defensor público aposentado
da Paraíba é morto a tiros em
Pernambuco

https://www.youtube.com/watch?v=tsv6pXEXtpk

https://www.youtube.com/watch?v=g59jMTnSvk8

10

TV ARAPUAN/ ROTA DA NOTÍCIA

Advogado paraibano é
assassinado em Pernambuco
https://www.youtube.com/watch?v=PbJHf3WXPOk

13

TV CABO BRANCO/ BOM DIA PB

Adolescente é apreendido
por matar defensor público
aposentado da PB
https://globoplay.globo.com/v/8477264/

TV CABO BRANCO/ BOM DIA PB

Defensor público da Paraíba é
morto a tiros em Pernambuco
https://globoplay.globo.com/v/8472250/

13

COM VOCÊ - TV TAMBAÚ

Plano de Saúde deve autorizar
tratamento do coronavírus
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https://www.youtube.com/watch?v=ITz1jYly9qE

TV CABO BRANCO/ BOM DIA PB

Defensoria Pública solicita
informações sobre o trabalho de
coveiros, em João Pessoa
https://globoplay.globo.com/v/8511711/

14

DIÁRIO DO SERTÃO

Defensoria Pública de Sousa
apresenta balanço das ações em
meio a pandemia

TV CORREIO/CORREIO VERDADE

Correio verdade, bloco 2 - 2704-20

https://www.youtube.com/watch?v=KZhEvDterZs&feature=emb_title

21

TAMBAÚ NOTÍCIAS - TV TAMBAÚ

Defensoria recomenda horário
especial para grupos de risco
https://www.youtube.com/watch?v=_vYQjw3t9EM

https://www.youtube.com/watch?v=59UQrOfM0fY

28

TV CABO BRANCO/ BOM DIA PB

Coronavírus: Defensoria
recomenda testagem para novos
detentos em presídios da PB
https://globoplay.globo.com/v/8514861/

TAMBAÚ NOTÍCIAS/TV TAMBAÚ

Tambaú Notícias - Advogados e
defensores públicos se adequam
à pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=1iLV9Bgyh0k

TV ARAPUAN/ CIDADE EM AÇÃO

Defensoria Pública pede
informações sobre trabalho dos
coveiros em JP
https://www.youtube.com/watch?v=5PXbKxSGTh8
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