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PARAÍBA EM PAUTA

Defensoria Pública do Estado
retoma atendimento presencial
para Zona Sul de João Pessoa

03

FEV.21
PAUTA PB

Defensoria abre seleção para
cinco vagas de estágio em
Direito e formação de cadastro
reserva; confira
https://pautapb.com.br/2021/02/03/defensoria-abre-selecao-para-cincovagas-de-estagio/

https://paraibaempauta.com.br/noticia/10790/defensoria-publica-doestado-retoma-atendimento-presencial-para-zona-sul-de-joao-pessoa.
html

G1 PB

Defensoria Pública do Estado
retoma atendimento presencial
para Zona Sul de João Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/defensoria-publicado-estado-retoma-atendimento-presencial-para-zona-sul-de-joaopessoa.ghtml

PORTAL MÍDIA

Defensoria abre seleção para
cinco vagas de estágio em
Direito e cadastro reserva
Defensoria abre seleção para cinco vagas de estágio em Direito e cadastro
reserva

G1 PB

Unidade de saúde em João
Pessoa sofre interdição ética
pelo CRM
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/unidade-de-saudeem-joao-pessoa-sofre-interdicao-etica-pelo-crm.ghtml

PB HOJE

Defensoria Pública do Estado
retoma atendimento presencial
para Zona Sul de João Pessoa
https://www.pbhoje.com.br/noticias/91779/defensoria-publica-doestado-retoma-atendimento-presencial-para-zona-sul-de-joao-pessoa.
html

WSCOM

Defensoria Pública da Paraíba
retoma atendimento presencial
https://wscom.com.br/defensoria-publica-da-paraiba-retomaatendimento-presencial/

PARAÍBA ONLINE

Presidente da ALPB exalta
parceria com o governo da
Paraíba

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/01/unidade-de-saudeem-joao-pessoa-sofre-interdicao-etica-pelo-crm.ghtml

Defensoria Pública da Paraíba
abre 5 vagas de estágio para
estudantes de direito
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/03/defensoria-publicada-paraiba-abre-5-vagas-de-estagio-para-estudantes-de-direito.ghtml

JORNAL DA PARAÍBA

Na Paraíba: Justiça mantém
flagrante de mulher que furtou
queijo em padaria para se
alimentar
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2021/02/03/na-paraibajustica-mantem-flagrante-de-mulher-que-furtou-queijo-em-padariapara-se-alimentar/

PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública da Paraíba
abre seleção para cinco vagas de
estágio
https://paraibaonline.com.br/2021/02/defensoria-publica-da-paraibaabre-selecao-para-cinco-vagas-de-estagio/

CONCEIÇÃO VERDADE

Defensoria Pública da Paraíba
abre 5 vagas de estágio para
estudantes de direito
https://conceicaoverdade.com.br/noticia/25179/defensoria-publica-daparaiba-abre-5-vagas-de-estagio-para-estudantes-de-direito.html
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PORTAL CORREIO

Defensoria abre seleção
para cinco vagas de estágio e
formação de cadastro reserva
https://portalcorreio.com.br/defensoria-abre-selecao-para-cinco-vagasde-estagio-e-formacao-de-cadastro-reserva/#:~:text=S%C3%A3o%20
ofertadas%20cinco%20vagas%20para,UFPB%2C%20Uniesp%20e%20
Uninassau

REVISTA FÓRUM

Mulher é presa na Paraíba por
furtar pedaço de queijo em
padaria
https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-e-presa-na-paraiba-por-furtarpedaco-de-queijo-em-padaria/

WSCOM
PORTAL T5

Defensoria abre seleção para
cinco vagas de estágio
https://www.portalt5.com.br/noticias/single/nid/defensoria-abre-selecaopara-cinco-vagas-de-estagio/

PARAÍBA EM PAUTA

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer;
Defensoria Pública pede
arquivamento do caso
https://wscom.com.br/mulher-e-presa-em-flagrante-por-furtar-queijopara-comer-defensoria-publica-pede-arquivamento-do-caso/

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
na Paraíba
https://paraibaempauta.com.br/noticia/11057/mulher-e-presa-emflagrante-por-furtar-queijo-para-comer-na-paraiba.html

BLOG DO DIDI

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
no Cariri
http://www.blogdodidi.com.br/cariri/mulher-e-presa-em-flagrante-porfurtar-queijo-para-comer-no-cariri/

CLICK PB

Após passar quase 48h presa
por furtar queijo para comer,
mulher é solta e cumpre
cautelares em Monteiro
https://www.clickpb.com.br/paraiba/apos-passar-quase-48h-presa-porfurtar-queijo-para-comer-mulher-e-solta-e-cumpre-cautelares-emmonteiro-301134.html

Defensoria Pública da Paraíba
recorre ao STJ para pedir
liberdade a mulher que furtou
pedaço de queijo para comer

https://www.clickpb.com.br/paraiba/defensoria-publica-da-paraibarecorre-ao-stj-para-pedir-liberdade-mulher-que-furtou-pedaco-dequeijo-para-comer-301141.html

G1 PB

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer, na
Paraíba
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/04/mulher-e-presaem-flagrante-por-furtar-queijo-para-comer-na-paraiba.ghtml

LUCENA INFORMA

NO CARIRI: Mulher é presa
em flagrante por furtar queijo
para comer
https://www.lucenainforma.com/2021/02/no-cariri-mulher-e-presa-emflagrante.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lucenainforma%2FwfdT+%28Portal+Lucena+Informa%29

CARIRI LIGADO

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
no Cariri
https://www.caririligado.com.br/mulher-e-presa-em-flagrante-por-furtarqueijo-para-comer-no-cariri/

CONCEIÇÃO VERDADE

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
na Paraíba
https://conceicaoverdade.com.br/noticia/25208/mulher-e-presa-emflagrante-por-furtar-queijo-para-comer-na-paraiba.html

VITRINE DO CARIRI

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
no Cariri da Paraíba
https://www.vitrinedocariri.com.br/2021/02/mulher-e-presa-emflagrante-por-furtar-queijo-para-comer-no-cariri-da-paraiba/

O PIPOCO

Em Monteiro: Mulher é presa
em flagrante por furtar queijo
em Padaria
https://opipoco.com.br/em-monteiro-mulher-e-presa-em-flagrante-porfurtar-queijo-em-padaria/

PORTAL TV CARIRI

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
no Cariri
https://www.portaltvcariri.com.br/mulher-e-presa-em-flagrante-porfurtar-queijo-para-comer-no-cariri/

POLÊMICA PARAÍBA

TÁ NA ÁREA

SOFRIMENTO DE QUEM
PASSA FOME! Mulher é presa
na Paraíba após furtar um
pedaço de queijo para comer

Prazo de pagamento dos
boletos do processo Seletivo
da DPE-PB é prorrogado para
15 de fevereiro

https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/sofrimento-dequem-passa-fome-mulher-e-presa-na-paraiba-apos-furtarum-pedaco-de-queijo-para-comer/

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/prazo-de-pagamento-dos-boletosdo-processo-seletivo-da-dpe-pb-e-prorrogado-para-15-de-fevereiro/

MAIS PB
VALE DO PIANCÓ

Defensoria pede ao STJ para
arquivar caso de prisão

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer,
na Paraíba

https://www.maispb.com.br/511089/defensoria-publica-recorre-ao-stjpara-arquivar-caso-de-prisao-na-pb.html

CARIRI EM AÇÃO

https://www.valedopianconoticias.com.br/noticia/policial/2021/02/04/
mulher-e-presa-em-flagrante-por-furtar-queijo-para-comer-naparaiba/61694.html

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer
em Monteiro/PB

BLOG DO MÁRCIO RANGEL

Mulher é presa em flagrante
por furtar queijo para comer
em Monteiro/PB

https://www.caririemacao.com/1/2021/02/05/mulher-e-presa-emflagrante-por-furtar-queijo-para-comer-em-monteiro-pb/

PARAÍBA

DPE-PB recorre ao STJ para
arquivar caso de mulher que
ficou quase 48h presa por
furtar queijo

https://blogdomarciorangel.com.br/2021/02/04/mulher-e-presa-emflagrante-por-furtar-queijo-para-comer-em-monteiro-pb/

NEWS PARAÍBA

Defensoria Pública da Paraíba
recorre ao STJ para pedir
liberdade a mulher que furtou
pedaço de queijo para comer

https://paraiba.com.br/2021/02/05/dpe-pb-recorre-ao-stj-para-arquivarcaso-de-mulher-que-ficou-quase-48h-presa-por-furtar-queijo/

PARAÍBA EM PAUTA

DPE-PB recorre ao STJ para
arquivar caso de mulher que
ficou quase 48h presa por
furtar queijo

https://newsparaiba.com.br/2021/02/04/defensoria-publica-da-paraibarecorre-ao-stj-para-pedir-liberdade-a-mulher-que-furtou-pedaco-dequeijo-para-comer/

JORNAL DA PARAÍBA

TJPB, MPPB, Defensoria
Pública e TCE decidem
suspender ponto facultativo
de Carnaval

https://paraibaempauta.com.br/noticia/11221/presidente-nao-precisanomear-primeiro-da-lista-triplice-como-reitor-nas-federais-decide-stf.html

PARLAMENTO PB

Defensoria recorre ao STJ para
arquivar caso de mulher presa
por furtar queijo

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/tjpb-mppb-edefensoria-publica-decidem-suspender-ponto-facultativo-de-carnaval.
html
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LÁZARO FARIAS

https://parlamentopb.com.br/defensoria-recorre-ao-stj-para-arquivarcaso-de-mulher-presa-por-furtar-queijo/

Após Passar Quase 48h Presa
Por Furtar Queijo Para Comer,
Mulher É Solta E Cumpre
Cautelares Em Cidade Do
Cariri

CARIRI DA GENTE

DPE-PB recorre ao STJ para
arquivar caso de mulher que
ficou quase 48h presa por
furtar queijo em Monteiro

https://www.lazarofarias.com.br/2021/02/05/apos-passar-quase48h-presa-por-furtar-queijo-para-comer-mulher-e-solta-e-cumprecautelares-em-cidade-do-cariri/

PORTAL CORREIO

Prazo para boletos de seleção
da DPE-PB é prorrogado para
15 de fevereiro
https://portalcorreio.com.br/prazo-para-boletos-de-selecao-da-dpe-pbe-prorrogado-para-15-de-fevereiro/#:~:text=Quem%20j%C3%A1%20
efetuou%20a%20inscri%C3%A7%C3%A3o,7%20de%20mar%C3%A7o%20de%202021

https://cariridagente.com/2021/02/dpe-pb-recorre-ao-stj-para-arquivarcaso-de-mulher-que-ficou-quase-48h-presa-por-furtar-queijo-em-monteiro/
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PARAÍBA

Defensor Público Geral reúne
equipe de Campina Grande
para alinhar atendimento
presencial na unidade
https://paraiba.com.br/2021/02/06/defensor-publico-geral-reune-equipede-campina-grande-para-alinhar-atendimento-presencial-na-unidade/
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ANADEP

PARAÍBA

PB: DPE recorre ao STJ para
arquivar caso de mulher que
ficou quase 48h presa por
furtar queijo

Atendimento ao público dias
15 e 16 será exclusivamente
remoto na DPE-PB
https://paraiba.com.br/2021/02/07/atendimento-ao-publico-dias-15-e16-sera-exclusivamente-remoto-na-dpe-pb/
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https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47297

MAIS PB

CARIRI LIGADO

STJ nega recurso a mulher que
furtou queijo de R$ 14 para
saciar fome

Defensoria Pública da Paraíba
recorre ao STF, após ministro do
STJ negar liberdade de mulher
presa por furtar queijo no Cariri

https://www.maispb.com.br/511543/stj-nega-recurso-a-mulher-quefurtou-queijo-para-de-r-14-para-saciar-fome-na-pb.html

https://www.caririligado.com.br/defensoria-publica-da-paraiba-recorreao-stf-apos-ministro-do-stj-negar-liberdade-de-mulher-presa-por-furtarqueijo-no-cariri/

PODER E NOTÍCIA

Chega ao STF caso de mulher
presa por furto de queijo
https://www.poderenoticia.com.br/noticia/122/chega-ao-stf-caso-demulher-presa-por-furto-de-queijo-

POLÊMICA PARAÍBA

“Não houve ilegalidade na
prisão”: Ministro do STJ nega
recurso de mulher presa por
furtar queijo de R$ 14,00

09

https://www.polemicaparaiba.com.br/na-rota-da-justica/nao-houveilegalidade-na-prisao-ministro-do-stj-nega-recurso-de-mulher-presapor-furtar-queijo-de-r-1400/

TERMÔMETRO DA POLÍTICA

Ministro do STJ nega recurso
de mulher presa por furtar
queijo de R$ 14,00
CLICK PB

Defensoria Pública da Paraíba
recorre ao STF, após ministro
do STJ negar liberdade de
mulher presa por furtar queijo
em padaria

Defensoria Pública lamenta
morte do senador José
Maranhão
https://paraiba.com.br/2021/02/09/defensoria-publica-lamenta-mortedo-senador-jose-maranhao/

PARLAMENTO PB

https://parlamentopb.com.br/ministro-do-stj-nega-recurso-de-mulherpresa-por-furtar-queijo-de-r-1400/

PARAÍBA

Concurso da DPE - PB: na
Saúde, vagas para psicólogos!
https://www.termometrodapolitica.com.br/2021/02/09/defensoriapublica-pede-ao-stf-arquivamento-de-caso-de-furto-de-queijo-naparaiba/
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PARAÍBA

Fábio Liberalino toma posse
como diretor da Associação
Nacional dos Defensores
Públicos
https://paraiba.com.br/2021/02/10/fabio-liberalino-toma-posse-comodiretor-da-associacao-nacional-dos-defensores-publicos/

https://www.clickpb.com.br/paraiba/defensoria-publica-da-paraibarecorre-ao-stf-apos-ministro-do-stj-negar-liberdade-de-mulher-presapor-furtar-queijo-em-padaria-301355.html

Importunação sexual é crime
e pode gerar até cinco anos de
prisão, diz juíza na Paraíba
https://www.clickpb.com.br/paraiba/importunacao-sexual-e-crime-epode-gerar-ate-cinco-anos-de-prisao-diz-juiza-na-paraiba-301365.html

Polícia Civil participa de
lançamento da campanha
“Meu corpo não é sua folia”

Comissão organizadora do
Processo Seletivo da DPE
altera turno de aplicação de
provas

https://paraiba.com.br/2021/02/08/policia-civil-participa-delancamento-da-campanha-meu-corpo-nao-e-sua-folia/

https://paraiba.com.br/2021/02/10/comissao-organizadora-do-processoseletivo-da-dpe-altera-turno-de-aplicacao-de-provas/

PARAÍBA

PARAÍBA ONLINE

DPE faz recomendação às
escolas privadas de CG que
suspenderam aulas no Carnaval
https://paraibaonline.com.br/2021/02/dpe-faz-recomendacao-asescolas-privadas-de-cg-que-suspenderam-aulas-no-carnaval/
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CLICK PB

Edson Fachin, ministro do STF,
arquiva inquérito contra mulher
que furtou um pedaço de queijo
em padaria na Paraíba
https://www.clickpb.com.br/paraiba/edson-fachin-ministro-do-stfarquiva-inquerito-contra-mulher-que-furtou-um-pedaco-de-queijo-empadaria-na-paraiba-301581.html

ANADEP

PB: DPE recomenda às escolas
de CG que suspenderem aulas
no Carnaval compensação
financeira aos pais
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47335

G1 PB

DPE recomenda que escolas
particulares de CG compensem
financeiramente falta de aulas
no carnaval
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/11/dpe-recomendaque-escolas-particulares-de-campina-grande-compensemfinanceiramente-falta-de-aulas-no-carnaval.ghtml

TERMÔMETRO DA POLÍTICA

STF atende Defensoria Pública
e tranca inquérito de mulher
presa por furtar queijo na
Paraíba
https://www.termometrodapolitica.com.br/2021/02/11/stf-atendedefensoria-publica-e-tranca-inquerito-de-mulher-presa-por-furtarqueijo-na-paraiba/

POLÊMICA PARAÍBA

Fachin manda trancar
inquérito da mulher que furtou
um queijo na Paraíba
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/fachin-manda-trancarinquerito-da-mulher-que-furtou-um-queijo-na-paraiba/

PARAÍBA

STF atende pedido da
Defensoria Pública e tranca
inquérito de mulher presa por
roubar queijo na Paraíba
https://paraiba.com.br/2021/02/11/stf-atende-pedido-da-defensoriapublica-e-tranca-inquerito-de-mulher-presa-por-roubar-queijo-naparaiba/

PARAÍBA TODO DIA

STF reconhece princípio
da insignificância e manda
trancar inquérito do furto do
queijo na PB
https://www.paraibatododia.com.br/noticia/5524/stf-reconheceprincipio-da-insignificancia-e-manda-trancar-inquerito-do-furto-doqueijo-na-pb

CARIRI EM AÇÃO

STF tranca inquérito contra
mulher acusada de roubar
queijo no Cariri da Paraíba
https://www.caririemacao.com/1/2021/02/11/stf-tranca-inqueritocontra-mulher-acusada-de-roubar-queijo-no-cariri-da-paraiba/

PB HOJE
MAIS PB

STF tranca inquérito contra
mulher acusada de roubar
queijo na Paraíba
https://www.maispb.com.br/?p=512047?p=512047

JORNAL DA PARAÍBA

Fachin ‘salva’ princípio da
insignificância e manda trancar
inquérito do furto do queijo na
Paraíba
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2021/02/11/fachinsalva-principio-da-insignificancia-e-manda-trancar-inquerito-do-furtodo-queijo-na-paraiba/

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou um pedaço
de queijo de R$ 14 para ‘matar
a fome’ na PB
https://www.pbhoje.com.br/noticias/92286/stf-arquiva-inquerito-contramulher-que-furtou-um-pedaco-de-queijo-de-r-14-para-matar-a-fomena-pb.html

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Comissão organizadora do
Processo Seletivo da DPE
altera turno de aplicação de
provas
https://www.paraibaradioblog.com/2021/02/11/comissao-organizadorado-processo-seletivo-da-dpe-altera-turno-de-aplicacao-de-provas/

GRAN CURSOS

Concurso DPE PB: Provas em
FEVEREIRO! 130 vagas!
https://blog.grancursosonline.com.br/concurso-dpe-pb/
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PORTAL DA PREFEITURA

Furto de queijo em padaria no
valor de R$ 14 vai parar no STF
https://portaldeprefeitura.com.br/2021/02/12/furto-de-queijo-empadaria-no-valor-de-r-14-vai-parar-no-stf/

CORREIO FORENSE

STF tranca inquérito de mulher
presa por roubar queijo na
Paraíba
https://www.correioforense.com.br/dir-processual-penal/stf-trancainquerito-de-mulher-presa-por-roubar-queijo-na-paraiba/

O GLOBO

Fachin arquiva inquérito
contra mulher que furtou
queijo, em mais um caso de
aplicação do ‘princípio da
insignificância’
https://oglobo.globo.com/brasil/fachin-arquiva-inquerito-contra-mulherque-furtou-queijo-em-mais-um-caso-de-aplicacao-do-principio-dainsignificancia-24880642

PARAÍBA RÁDIO BLOG

STF atende pedido da
Defensoria Pública e tranca
inquérito de mulher presa por
furtar queijo na PB

https://www.paraibaradioblog.com/2021/02/12/stf-atende-pedidoda-defensoria-publica-e-tranca-inquerito-de-mulher-presa-por-furtarqueijo-na-pb/

ENTRETENIMIENTO BIT

Em mais um caso de aplicação
do ‘princípio da insignificância’,
Fachin arquiva investigação
contra mulher indiciada por
furtar queijo na Paraíba
https://entretenimientobit.com/interesse-geral-pt/em-mais-um-caso-deaplicacao-do-principio-da-insignificancia-fachin-arquiva-investigacaocontra-mulher-indiciada-por-furtar-queijo-na-paraiba/

MGC ADVOCACIA

Ministro tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
http://mgcadvocacia.com.br/detalhe_noticia/ministro-tranca-inqueritopolicial-aberto-apos-furto-de-queijo

ANADEP

PB: STF atende pedido da
Defensoria e tranca inquérito de
mulher presa por furtar queijo
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47353

YAHOO NOTÍCIAS

EXTRA

Em mais um caso de aplicação
do ‘princípio da insignificância’,
Fachin arquiva inquérito contra
mulher indiciada por furtar
queijo na Paraíba
https://extra.globo.com/noticias/brasil/em-mais-um-caso-de-aplicacaodo-principio-da-insignificancia-fachin-arquiva-inquerito-contra-mulherindiciada-por-furtar-queijo-na-paraiba-24881153.html

PARAÍBA

Associação intensifica luta por
recomposição orçamentária da
DPE-PB e subsídio
https://paraiba.com.br/2021/02/12/associacao-intensifica-luta-porrecomposicao-orcamentaria-da-dpe-pb-e-subsidio/

PARAÍBA JÁ

STF arquiva investigação contra
mulher presa por furtar queijo
na Paraíba
https://paraibaja.com.br/stf-arquiva-investigacao-contra-mulher-presapor-furtar-queijo-na-paraiba/

Em mais um caso de aplicação
do ‘princípio da insignificância’,
Fachin arquiva inquérito contra
mulher indiciada por furtar
queijo na Paraíba
encurtador.com.br/bFZ37

PORTAL TV CARIRI

Ministro Edson Fachin arquiva
inquérito contra mulher que
furtou pedaço de queijo em
Monteiro
https://www.portaltvcariri.com.br/ministro-edson-fachin-arquivainquerito-contra-mulher-que-furtou-pedaco-de-queijo-em-monteiro/

STF

Ministro tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=460485&ori=1

PORTAL PB

STF tranca inquérito de mulher
que furtou queijo para se
alimentar, na Paraíba
https://portalpb.com/stf-tranca-inquerito-de-mulher/

ACONTECEU PB

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou um pedaço
de queijo de R$ 14 para ‘matar
a fome’
https://www.aconteceupb.com.br/post/stf-arquiva-inqu%C3%A9ritocontra-mulher-que-furtou-um-peda%C3%A7o-de-queijo-de-r-14-paramatar-a-fome

PARAÍBA ONLINE

STF arquiva inquérito contra
mulher suspeita de furtar
pedaço de queijo na PB
https://paraibaonline.com.br/2021/02/stf-arquiva-inquerito-contramulher-suspeita-de-furtar-pedaco-de-queijo-na-pb/

CQM ADVOGADOS

Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo
http://cqmadvogados.com.br/2021/02/12/ministro-tranca-inqueritopolicial-aberto-apos-furto-de-queijo/

NOTÍCIAS EM DESTAQUE

Ministro Edson Fachin arquiva
inquérito contra mulher que
furtou pedaço de queijo em
Monteiro
http://noticiasemdestaque.com/cd/politica/ministro-edson-fachinarquiva-inquerito-contra-mulher-que-furtou-pedaco-de-queijo-emmonteiro/

PORTAL CORREIO

Quando a ‘balança’ da Justiça
se faz desigual
https://portalcorreio.com.br/colunas/quando-a-balanca-da-justica-se-fazdesigual/

PB NEWS

APDP intensifica luta por
recomposição orçamentária da
DPE-PB e subsídio
https://pbnews.com.br/noticia/25740/apdp-intensifica-luta-porrecomposicao-orcamentaria-da-dpe-pb-e-subsidio

PB NEWS

APDP intensifica luta por
recomposição orçamentária da
DPE-PB e subsídio
https://pbnews.com.br/noticia/25740/apdp-intensifica-luta-porrecomposicao-orcamentaria-da-dpe-pb-e-subsidio
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R7

Fachin tranca inquérito contra
acusada de furtar queijo de R$ 14
https://noticias.r7.com/brasil/fachin-tranca-inquerito-contra-acusada-defurtar-queijo-de-r-14-13022021

OLHAR DO SUL

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo de
R$ 14
https://olhardosul.com.br/stf-arquiva-inquerito-contra-mulher-quefurtou-queijo-de-r-14/

RÁDIO PROGRESSO

STF tranca inquérito contra
acausada de furtar queijo de
R$ 14
https://www.radioprogresso.com.br/stf-tranca-inquerito-contra-acusadade-furtar-queijo-de-r-14/

LER NEWS

Fachin tranca inquérito contra
acusada de furtar queijo de R$
14
https://lernews.com.br/fachin-tranca-inquerito-contra-acusada-defurtar-queijo-de-r-14-noticias/

HNT

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.hnt.com.br/brasil/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/205723

COMUNICA AM

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://comunicaam.com.br/noticia/30711/fachin-tranca-inqueritocontra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-rs-14.html

BEM PARANÁ

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.bemparana.com.br/noticia/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14-192#.YCq7FGhKiUk

DINHEIRO RURAL

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.dinheirorural.com.br/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

CORREIO BRAZILIENSE

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/02/4906538-fachintranca-inquerito-contra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-ders-14.html

ESTADÃO

Fachin tranca inquérito contra
mulher desempregada acusada
de furto de uma peça de queijo
de R$ 14
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fachin-trancainquerito-contra-mulher-desempregada-acusada-de-furto-de-uma-pecade-queijo-de-r-14/

CONJUR

Fachin tranca inquérito contra
mulher acusada de furtar
pedaço de queijo
https://www.conjur.com.br/2021-fev-13/fachin-tranca-inquerito-mulherteria-furtado-queijo

MOXOTÓ DA GENTE

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo para se
alimentar em Monteiro (PB)
https://www.moxotodagente.com.br/2021/02/13/stf-arquiva-inqueritocontra-mulher-que-furtou-queijo-para-se-alimentar-em-monteiro/

ISTOÉ

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://istoe.com.br/fachin-tranca-inquerito-contra-desempregadaacusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

NILL JÚNIOR

Caso de mulher que furtou
queijo para se alimentar em
Monteiro só teve fim no STF
https://nilljunior.com.br/caso-de-mulher-que-furtou-queijo-para-sealimentar-em-monteiro-so-teve-fim-no-stf/

GUSTAVO NEGREIROS

Fachin tranca inquérito contra
acusada de furtar queijo de R$
14
https://gustavonegreiros.com.br/2021/02/13/fachin-tranca-inqueritocontra-acusada-de-furtar-queijo-de-r-14

FASTER NET

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.fasternet.com.br/post.php?a=159553

PRESS FROM

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo de
R$ 14

https://pressfrom.info/br/noticias/brasil/-231230-stf-arquiva-inqueritocontra-mulher-que-furtou-queijo-de-r-14.html

NORDESTE 1

Fachin tranca inquérito contra
acusada de furtar queijo de R$
14

https://www.nordeste1.com/2021/02/13/fachin-tranca-inquerito-contraacusada-de-furtar-queijo-de-r-14/

VG NOTÍCIAS

CNN BRASIL

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furto de queijo de R$ 14
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/13/fachin-trancainquerito-contra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14

PODER 360

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo de
R$ 14
https://www.poder360.com.br/justica/stf-arquiva-inquerito-contramulher-que-furtou-queijo-de-r-14/

METRÓPOLES

STF arquiva inquérito contra
mulher suspeita de furtar queijo
na PB
https://www.metropoles.com/brasil/justica/stf-arquiva-inquerito-contramulher-suspeita-de-furtar-queijo-na-pb

Fachin tranca inquérito policial
aberto contra desempregada
que furtou queijo
https://www.vgnoticias.com.br/juridico/fachin-tranca-inquerito-policialaberto-contra-desempregada-que-furtou-queijo/75228

UOL

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furto de queijo de R$ 14
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/02/13/
fachin-tranca-inquerito-contra-desempregada-acusada-de-furto-dequeijo-de-r-14.htm

POLÊMICA PARAÍBA

MSN

SEM BLOCO NA RUA:
Expediente normal e lives
na internet devem marcar o
Carnaval 2021

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo de
R$ 14
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/stf-arquiva-inqu%C3%A9ritocontra-mulher-que-furtou-queijo-de-rdollar-14/ar-BB1dE3PL

https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/sem-bloco-na-ruaexpediente-normal-e-lives-na-internet-devem-marcar-o-carnaval-2021/

O DIA

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furto de queijo de R$ 14

FOLHA SANTISTA

Fachin tranca inquérito contra
desempregada que furtou queijo
de R$ 14

https://odia.ig.com.br/brasil/2021/02/6085413-fachin-tranca-inqueritocontra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-rs-14.html

https://folhasantista.com.br/noticias/brasil/fachin-tranca-inqueritocontra-desempregada-que-furtou-queijo-de-r-14/

V VALE

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14
https://www.vvale.com.br/estadao-conteudo/fachin-tranca-inqueritocontra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

PLENO NEWS
DONADON

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furto

Fachin tranca inquérito contra
mulher acusada de furtar queijo
https://www.donadon.com.br/2021/02/13/fachin-tranca-inqueritocontra-mulher-acusada-de-furtar-queijo/

https://pleno.news/brasil/cidades/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14.html

REVISTA FÓRUM

E LIMEIRA

Fachin tranca inquérito contra
desempregada que furtou
queijo de R$ 14

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furtar queijo de R$ 14

https://revistaforum.com.br/brasil/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-que-furtou-queijo-de-r-14/

Fachin tranca inquérito contra desempregada acusada de furtar queijo
de R$ 14

ADVOGADO EM CAMPINAS

O POVO

Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo

Investigação por furto de
queijo de R$ 14, que chegou
ao STF, tem inquérito trancado
por ministro
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2021/02/13/investigacao-porfurto-de-queijo-de-r--14-vai-parar-no-stf--mas-ministro-manda-trancarinquerito.html

FAROL DA CIDADE

STF arquiva inquérito contra
mulher que furtou queijo de
R$ 14
https://faroldacidade.com.br/noticias/abrir/STF-arquiva-inquerito-contramulher-que-furtou-queijo-de-R$-14/2499/

https://advogadoemcampinas.com/ministro-tranca-inquerito-policialaberto-apos-furto-de-queijo/
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CANAL CIÊNCIAS CRIMINAIS

Ministro Fachin determina
trancamento de inquérito
contra mulher que furtou
pedaço de queijo
https://canalcienciascriminais.com.br/ministro-fachin-tranca-inqueritocontra-mulher-que-furtou-pedaco-de-queijo/

RONDA DA NOTÍCIA

Ministro tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo

Edson Fachin tranca inquérito
contra desempregada acusada
de furto de queijo de R$ 14

https://advogadoemresende.com/ministro-tranca-inquerito-policialaberto-apos-furto-de-queijo/

https://rondadanoticia.com.br/noticias/judiciario/edson-fachin-trancainquerito-contra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

ADVOGADO EM RESENDE

SCC 10

MELODIA NEWS

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo de R$ 14

STF tranca inquérito contra
desempregada que furtou queijo
de R$14

https://scc10.com.br/noticias/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

https://www.melodianews.com.br/5789/noticia/stf-tranca-inqueritocontra-desempregada-que-furtou-queijo-de-r-14

JORNAL CRUZEIRO DO SUL

Fachin tranca inquérito contra
desempregada
https://www.jornalcruzeiro.com.br/brasil/fachin-tranca-inquerito-contradesempregada/

WEBERT DM

STF tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
https://webertdm.jusbrasil.com.br/noticias/1167226268/stf-trancainquerito-policial-aberto-apos-furto-de-queijo

JORNAL EXTRA

Fachin tranca inquérito contra
desempregada acusada de furto
de queijo

HEAD TOPICS BRASIL

Fachin tranca inquérito contra
mulher desempregada acusada
de furto de uma peça de queijo
de R$ 14
https://headtopics.com/br/fachin-tranca-inquerito-contramulher-desempregada-acusada-de-furto-de-uma-peca-de-queijode-r-14-18632591

ITATIAIA

STF tranca inquérito
contra desempregada sem
antecedentes acusada furtar
queijo de R$ 14
https://www.itatiaia.com.br/noticia/supremo-tribunal-federal-trancainquerito-contra-desempregada-acusada-furtar-queijo-de-r-14

https://novoextra.com.br/noticias/nacional/2021/02/63545-fachintranca-inquerito-contra-desempregada-acusada-de-furto-de-queijo

PLUSSPLAY

Ministro do STF tranca inquérito
policial aberto por furto de
queijo
https://plussplay.com.br/ministro-do-stf-tranca-inquerito-policial-abertopor-furto-de-queijo/

TUPI FM

Edson Fachin tranca inquérito
contra desempregada acusada
de furto de queijo de R$ 14
https://www.tupi.fm/brasil/edson-fachin-tranca-inquerito-contradesempregada-acusada-de-furto-de-queijo-de-r-14/

REVISTA CENARIUM

Supremo Tribunal Federal
tranca inquérito contra
desempregada acusada de
furtar queijo de R$ 14
https://revistacenarium.com.br/supremo-tribunal-federal-trancainquerito-contra-desempregada-acusada-de-furtar-queijo-de-r-14/

VALOR ECONÔMICO
JURISTAS
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Fachin tranca inquérito policial
aberto por furto de queijo

Ministro do STF tranca
inquérito policial aberto por
furto de queijo

https://juristas.com.br/2021/02/14/fachin-tranca-inquerito-policialaberto-por-furto-de-queijo/

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/02/15/ministro-do-stftranca-inquerito-policial-aberto-por-furto-de-queijo.ghtml

DIREITO NET

STF tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/24155/STF-trancainquerito-policial-aberto-apos-furto-de-queijo

PORTAL MÍDIA

Confira o que abre e o que fecha
no Carnaval 2021 em Guarabira
https://portalmidia.net/2021/02/15/confira-o-que-abre-e-o-que-fechano-carnaval-2021-em-guarabira/

ROMA NEWS

Fachin tranca inquérito contra
acusada de furtar queijo de R$ 14
https://www.romanews.com.br/noticias/fachin-tranca-inquerito-contraacusada-de-furtar-queijo-de-r-14/109275/

LETÍCIA REZENDE

STF tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
http://www.valeriosaavedra.com/rss-noticia_14882_ministro-fachinhomologa-desistencia-em-hc-de-lula-sobre-suspeicao-de-procuradoresno-caso-do-triplex.html

TORRES E VIRGULINO

JEMPE

Ministro tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo

STF:Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo

https://torresevirgulino.com.br/2021/02/15/ministro-tranca-inqueritopolicial-aberto-apos-furto-de-queijo/

http://www.jempe.com.br/novojempe/index.php?cmd=noticias&id=42477

IOB

STF - Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo

17

STF tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo
http://boletimjuridico.publicacoesonline.com.br/stf-tranca-inqueritopolicial-aberto-apos-furto-de-queijo/

https://www.iob.com.br/noticiadb.asp?area=juridicas&noticia=471178
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BOLETIM JURÍDICO

GAZETA BRASIL

O DOCUMENTO

Fachin tranca inquérito policial
aberto após furto de queijo:
‘Crime sem violência e valor
irrisório’

Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo
https://odocumento.com.br/ministro-tranca-inquerito-policial-abertoapos-furto-de-queijo/

https://gazetabrasil.com.br/politica/fachin-tranca-inquerito-policialaberto-apos-furto-de-queijo-crime-sem-violencia-e-valor-irrisorio/

JORNAL JURID

Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo
https://www.jornaljurid.com.br/noticias/ministro-tranca-inqueritopolicial-aberto-apos-furto-de-queijo

CANAL ABERTO BRASIL

Mulher que furtou queijo em
padaria recebe habeas corpus
https://canalabertobrasil.com.br/juridico/mulher-que-furtou-queijo-empadaria-recebe-habeas-corpus/2545/

CARIRI LIGADO

Ministro Edson Fachin arquiva
inquérito contra mulher que
furtou pedaço de queijo em
Monteiro

ZERO UM INFORMA

Ministro tranca inquérito
policial após furto de queijo;
segundo o ministro Edson
Fachin, o crime foi cometido
sem violência

https://www.caririligado.com.br/edson-fachin-ministro-do-stf-arquivainquerito-contra-mulher-que-furtou-um-pedaco-de-queijo-em-monteiro/

DIREITO COM PONTO COM

http://www.zerouminforma.com.br/ministro-tranca-inquerito-policial-aposfurto-de-queijo-segundo-o-ministro-edson-fachin-o-crime-foi-cometidosem-violencia-e-o-bem-furtado-e-alimento-de-valor-irrisorio/

Ministro Edson Fachin tranca
inquérito policial aberto para
averiguar furto de queijo no
valor de R$ 14

FCR LAW

Ministro do STF tranca
inquérito policial aberto por
furto de queijo

https://www.direitocom.com/noticias/ministro-edson-fachin-trancainquerito-policial-aberto-para-averiguar-furto-de-queijo-no-valor-de-r1400

JURUÁ DOCS

STF tranca IP aberto contra
empregada doméstica
desempregada que furtou
pedaço de queijo avaliado em
R$ 14,00
https://www.juruadocs.com/noticias/304-stf-tranca-ip-aberto-contraempregada-domestica-desem

https://www.covidfcrlaw.com.br/news/ministro-do-stf-tranca-inqueritopolicial-aberto-por-furto-de-queijo/
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PREFEITURA DE INGÁ

Defensoria e Prefeitura de
Ingá firmam parceria para ação
itinerante em março
https://www.inga.pb.gov.br/portal/noticias/geral/defensoria-e-prefeiturade-inga-firmam-parceria-para-acao-itinerante-em-marco

PARAÍBA

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Defensoria e Prefeitura de
Ingá firmam parceria para ação
itinerante em março

Gilvan Freire faz visita de
cortesia à Defensoria Pública do
Estado

https://paraiba.com.br/2021/02/18/defensoria-e-prefeitura-de-ingafirmam-parceria-para-acao-itinerante-em-marco/

https://www.paraibaradioblog.com/2021/02/19/gilvan-freire-faz-visitade-cortesia-a-defensoria-publica-do-estado/

21

NOTÍCIAS CONCURSOS

Inquérito policial aberto em
razão de furto de queijo deverá
ser trancado
https://noticiasconcursos.com.br/mundo-juridico/inquerito-policialaberto-em-razao-de-furto-de-queijo-devera-ser-trancado/

23
EU RIO

PARAÍBA

DPE-PB e Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária
inspecionam presídios da PB
https://paraiba.com.br/2021/02/23/dpe-pb-e-conselho-nacional-depolitica-criminal-e-penitenciaria-inspecionam-presidios-da-pb/

Supremo tranca inquérito
contra desempregada que
furtou pedaço de queijo
https://eurio.com.br/noticia/19684/supremo-tranca-inquerito-contradesempregada-que-furtou-pedaco-de-queijo.html

BLOG DO VAVÁ DA LUZ

Defensoria Pública e Prefeitura
de Ingá firmam parceria para
ação itinerante em março
https://blogdovavadaluz.com/cultura/defensoria-publica-e-prefeitura-deinga-firmam-parceria-para-acao-itinerante-em-marco

JEFERSON FREITAS L

STF: Ministro tranca inquérito
policial aberto após furto de
queijo
https://jefersonfreitasl.jusbrasil.com.br/noticias/1168092526/stfministro-tranca-inquerito-policial-aberto-apos-furto-de-queijo
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PARAÍBA

Gilvan Freire faz visita de
cortesia à Defensoria Pública do
Estado
https://paraiba.com.br/2021/02/19/gilvan-freire-faz-visita-de-cortesia-adefensoria-publica-do-estado/
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G1 PB

Moradores interditam trecho
da BR-101 em protesto contra
despejo de famílias em Bayeux,
PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/24/moradoresinterditam-trecho-da-br-101-em-protesto-contra-despejo-de-familiasem-bayeux-pb.ghtml

ANADEP

PB: DPE e Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária
inspecionam presídios
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=47422#:~:text=Foram%20inspecionadas%20as%20
penitenci%C3%A1rias%20de,a%20Penitenci%C3%A1ria%20
Desembargador%20S%C3%ADlvio%20Porto.

PREFEITURA DE BAYEUX

Prefeita Luciene Gomes se
coloca a disposição das famílias
em situação de vulnerabilidade
do protesto na BR-230
https://www.bayeux.pb.gov.br/2021/02/24/prefeita-luciene-gomes-secoloca-a-disposicao-das-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-doprotesto-na-br-230/

PARLAMENTO PB

Provas de seleção para
Defensoria Pública são
suspensas por causa da
Covid-19
https://parlamentopb.com.br/provas-de-selecao-para-defensoria-publicasao-suspensas-por-causa-da-covid-19/

BRASIL DE FATO

Justiça expede ordem de
despejo para 145 famílias
em favor de construtora, em
Bayeux
https://www.brasildefatopb.com.br/2021/02/24/justica-expede-ordemde-despejo-para-145-familias-em-favor-de-construtora-em-bayeux

25

PORTAL CORREIO

Organizadora suspende
aplicação de provas do Processo
Seletivo da DPE
encurtador.com.br/ayDNZ

PARAÍBA MASTER

Defensoria Pública da PB
cancela concurso com 130
vagas
https://paraibamaster.com.br/2021/02/25/defensoria-publica-da-pbcancela-concurso-com-130-vagas/

POLÊMICA PARAÍBA

Após decreto estadual,
seleção com 130 vagas para a
Defensoria Pública do Estado é
suspensa
Após decreto estadual, seleção com 130 vagas para a Defensoria Pública
do Estado é suspensa

CONCEIÇÃO VERDADE

Provas da seleção da Defensoria
Pública da Paraíba com 130
vagas são suspensas
https://conceicaoverdade.com.br/noticia/26498/provas-da-selecao-dadefensoria-publica-da-paraiba-com-130-vagas-sao-suspensas.html

JORNAL DA PARAÍBA

Processo seletivo da Defensoria
Pública do Estado tem provas
adiadas
https://www.jornaldaparaiba.com.br/noticias/processo-seletivo-dadefensoria-publica-estado-tem-provas-adiadas.html

JORNAL DE MATO GROSSO

Após decreto, provas da seleção
da DPE-PB com 130 vagas são
suspensas
https://paraibaja.com.br/apos-decreto-provas-da-selecao-da-dpe-pbcom-130-vagas-sao-suspensas/

Provas da seleção da Defensoria
Pública da Paraíba com 130
vagas são suspensas
https://jornaldematogrosso.com.br/noticia/24979/provas-da-selecao-dadefensoria-publica-da-paraiba-com-130-vagas-sao-suspensas.html

G1 PB
PARAÍBA JÁ

Após decreto, provas da seleção
da DPE-PB com 130 vagas são
suspensas
https://paraibaja.com.br/apos-decreto-provas-da-selecao-da-dpe-pbcom-130-vagas-sao-suspensas/

PARAÍBA

Após decreto, provas da seleção
da DPE-PB com 130 vagas são
suspensas
https://paraiba.com.br/2021/02/25/apos-decreto-provas-da-selecao-dadpe-pb-com-130-vagas-sao-suspensas/

Provas da seleção da Defensoria
Pública da Paraíba com 130
vagas são suspensas
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/02/25/provas-da-selecaoda-defensoria-publica-da-paraiba-com-130-vagas-sao-suspensas.ghtml

CLICK PB

Provas de processo seletivo com
130 vagas para a Defensoria
Pública da Paraíba são
suspensas
https://www.clickpb.com.br/emprego/concurso/provas-de-processoseletivo-com-130-vagas-para-defensoria-publica-da-paraiba-saosuspensas-302331.html

BRASIL DE FATO

WSCOM

Protesto na Paraíba repudia
ordem de despejo de 145
famílias em favor de construtora

Senadores Nilda e Veneziano
garantem destinação de
emendas no valor de R$ 500
mil para instalação da Casa da
Mulher Brasileira na PB

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/protesto-na-paraibarepudia-ordem-de-despejo-de-145-familias-em-favor-de-construtora

https://wscom.com.br/senadores-nilda-e-veneziano-garantemdestinacao-de-emendas-no-valor-de-r-500-mil-para-instalacao-da-casada-mulher-brasileira-na-pb/

Moradores ameaçados de
despejo reúnem-se com
Prefeitura de Bayeux e
instituições

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública participa de
reunião na Prefeitura de Bayeux
sobre situação de famílias
ameaçadas de despejo

https://www.brasildefatopb.com.br/2021/02/25/moradores-ameacadosde-despejo-reunem-se-com-prefeitura-de-bayeux-e-instituicoes
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https://www.tanaarea.com.br/paraiba/defensoria-publica-participa-dereuniao-na-prefeitura-de-bayeux-sobre-situacao-de-familias-ameacadasde-despejo/

PARAÍBA

Fórum Cível acata pedido da
Defensoria e cede espaço para
ampliação de sala
https://paraiba.com.br/2021/02/26/forum-civel-acata-pedido-dadefensoria-e-cede-espaco-para-ampliacao-de-sala/
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OS GUEDES

Nilda garante recursos para
Casa da Mulher Brasileira na PB
https://www.osguedes.com.br/2021/02/27/nilda-garante-recursos-paracasa-da-mulher-brasileira-na-paraiba/

PARAÍBA CONFIDENCIAL

DPE participa de reunião na
Prefeitura de Bayeux sobre
situação de famílias ameaçadas
de despejo
https://paraiba.com.br/2021/02/26/defensoria-publica-participa-dereuniao-na-prefeitura-de-bayeux-sobre-situacao-de-familias-ameacadasde-despejo/

MAIS PB

DP vai defender famílias
ameaçadas de despejo
https://www.maispb.com.br/514507/defensoria-publica-vai-atuar-porfamilias-ameacadas-de-despejo.html

Senadores Nilda e Veneziano
garantem destinação de
emendas no valor de R$ 500
mil para instalação da Casa da
Mulher Brasileira na PB
https://www.paraibaconfidencial.com.br/2021/02/27/senadores-nildae-veneziano-garantem-destinacao-de-emendas-no-valor-de-r-500-milpara-instalacao-da-casa-da-mulher-brasileira-na-pb/

INFORMA PARAÍBA

Senadores Nilda e Veneziano
garantem destinação de
emendas no valor de R$ 500
mil para instalação da Casa da
Mulher Brasileira na PB
https://informaparaiba.com.br/pt/2021/02/27/senadores-nilda-eveneziano-garantem-destinacao-de-emendas-no-valor-de-r-500-milpara-instalacao-da-casa-da-mulher-brasileira-na-pb/

PAUTA PB

Defensoria Pública participa de
reunião na Prefeitura de Bayeux
sobre situação de famílias
ameaçadas de despejo
https://pautapb.com.br/2021/02/26/defensoria-publica-participa-dereuniao-na-prefeitura-de-bayeux-sobre-situacao-de-familias-ameacadasde-despejo/

TÁ NA ÁREA

Fórum Cível acata pedido da
Defensoria e cede espaço para
ampliação de sala
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/forum-civel-acata-pedido-dadefensoria-e-cede-espaco-para-ampliacao-de-sala/

TELEVISÃO

01

BOM DIA PARAÍBA

Defensoria Pública do Estado
retoma atendimentos nesta
segunda-feira (1º), em João
Pessoa

03

https://globoplay.globo.com/v/9227932/

VANGUARDA TV MASTER

O defensor público-geral,
Ricardo Barros, fala sobre a
atuação e ações desenvolvidas
pela Defensoria Pública da
Paraíba
https://globoplay.globo.com/v/9217554/

CORREIO VERDADE

Defensoria Pública da PB
retoma atendimento presencial
para população da Zona Sul de
JP a partir de segunda
https://www.youtube.com/watch?v=pVDxDL46N-Q

12

JPB 1

STF tranca inquérito de um furto
de queijo que aconteceu em
Monteiro, na PB
https://globoplay.globo.com/v/9263986/

15

JJ1 - TV JUSTIÇA

Ministro determina
trancamento de inquérito
policial contra desempregada
que furtou queijo
https://globoplay.globo.com/v/9263986/

JJ1 - TV JUSTIÇA

Ministro determina
trancamento de inquérito
policial contra desempregada
que furtou queijo
https://www.youtube.com/watch?v=QkxI9qxWdfc
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CBN

Processo Seletivo Seriado da
DPE
PROGRAMA ARAPUÃ VERDADE

Rádio Arapuan, entrada ao vivo
Dr Marcel Joffily sobre o caso do
flagrante da mulher que furtou
queijo mantido pelo TJPB
PLANTÃO CBN

Provas da seleção da Defensoria
Pública da Paraíba com 130
vagas são suspensas

