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01

G1

MAISPB

Corpo é liberado do Hospital de
Trauma de Campina Grande e
sepultado por engano em Ingá,
Paraíba

Corpo de homem enterrado por
engano será levado para CG

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/01/corpo-e-liberadodo-hospital-de-trauma-de-campina-grande-e-sepultado-por-engano-eminga-pb.ghtml

Defensoria obtém liminar para
obrigar Estado da PB a transferir
corpo sepultado por engano

ANADEP

PB: Defensoria obtém liminar
para obrigar Estado a transferir
corpo sepultado por engano em
Ingá
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44897#:~:text=A%20
Defensoria%20P%C3%BAblica%20do%20
Estado,decis%C3%A3o%2C%20realize%20a%20retirada%20do

CLICK PB

Justiça determina que corpo de
homem sepultado por engano
em Ingá deve ser transferido
para Campina Grande em até
cinco dias
https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-determina-que-corpo-dehomem-sepultado-por-engano-em-inga-deve-ser-transferido-paracampina-grande-em-ate-cinco-dias-286743.html

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria discute metodologia
para atendimentos virtuais em
presídios da PB
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-discutemetodologia-para-atendimentos-virtuais-em-presidios-da-pb/

JORNAL DA PARAÍBA

Corpo é trocado em Hospital de
Campina Grande e enterrado em
Ingá
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/corpo-e-trocado-emhospital-de-campina-grande-e-enterrado-em-inga.html

PORTAL CORREIO

Justiça determina que Estado
transfira corpo sepultado por
engano

https://portalcorreio.com.br/justica-estado-transfira-corpo-sepultadoengano/

https://www.maispb.com.br/473543/estado-tera-que-transferir-para-cgcorpo-de-homem-enterrado-por-engano-em-inga.html

PARAÍBA RADIOBLOG

https://www.paraibaradioblog.com/2020/07/01/defensoria-obtemliminar-para-obrigar-estado-da-pb-a-transferir-corpo-sepultado-porengano-em-inga/

PORTAL DO LITORAL

Defensoria obtém liminar para
obrigar Estado da PB a transferir
corpo sepultado por engano em
Ingá
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-obtem-liminar-paraobrigar-estado-da-pb-a-transferir-corpo-sepultado-por-engano-em-inga/

PB AGORA

Corpo sepultado por engano em
Ingá deve ser transferido em até
5 dias
https://www.pbagora.com.br/noticia/saude/corpo-sepultado-por-enganoem-inga-deve-ser-transferido-em-ate-5-dias/

FOLHA PATOENSE

Corpo é liberado do Hospital de
Trauma de Campina Grande e
sepultado por engano em Ingá
http://www.folhapatoense.com/2020/07/01/corpo-e-liberadodo-hospital-de-trauma-de-campina-grande-e-sepultadopor-engano-em-inga/?fbclid=IwAR2QxzJVlatZXkSbltUS_
nZL50Mv4L9bmNgsHKy9Z9ZhxsCPQ3AMn1rM2Lo#.Xvx7rrFV0Xo.

JOVEM CAPITAL

Corpo é liberado do Hospital de
Trauma de Campina Grande e
sepultado por engano em Ingá
https://www.jovemcapital.com.br/noticia2/125845/corpo-e-liberado-dohospital-de-trauma-de-campina-grande-e-sepultado-por-engano-eminga-pb

RADIO TOP SAMBA

Corpo é liberado do Hospital de
Trauma de Campina Grande e
sepultado por engano em Ingá,
PB
https://www.radiotopsamba.com.br/noticia2/125845/corpo-e-liberadodo-hospital-de-trauma-de-campina-grande-e-sepultado-por-engano-eminga-pb

TÁ NA ÁREA

TÁ NA ÁREA

Defensoria discute
metodologia para
atendimentos virtuais em
presídios da PB

Defensora comemora 10
mil procedimentos entre
processos baixados e
atendimentos

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/discute-metodologia-paraatendimentos-virtuais-em-presidios-da-pb/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensora-comemora-10-milprocedimentos-entre-processos-baixados-e-atendimentos/

PARAÍBA RADIOBLOG

Defensoria obtém liminar
para obrigar Estado da PB a
transferir corpo sepultado por
engano em Ingá
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-obtem-liminar-paraobrigar-estado-da-pb-a-transferir-corpo-sepultado-por-engano-em-inga/

ESTADO PB

Sicredi Evolução recebe Selo
de Responsabilidade da DPEPB por doação a instituições
de CG
https://estadopb.com/sicredi-evolucao-recebe-selo-de-responsabilidadeda-dpe-pb-por-doacao-a-instituicoes-de-cg/
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PARAÍBA

DPE-PB define lista tríplice
para o cargo de ouvidor geral
no próximo dia 10
https://paraiba.com.br/2020/07/02/dpe-pb-define-lista-triplice-para-ocargo-de-ouvidor-geral-no-proximo-dia-10/

Defensoria Pública cria
protocolo para retomada das
atividades presenciais

https://paraiba.com.br/2020/07/02/defensoria-publica-cria-protocolopara-retomada-das-atividades-presenciais/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensora comemora 10
mil procedimentos entre
processos baixados e
atendimentos
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensora-comemora-10-milprocedimentos-entre-processos-baixados-e-atendimentos/

ANADEP

PB: Defensora comemora 10 mil
procedimentos entre processos
baixados e atendimentos

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=44911#:~:text=PB%3A%20Defensora%20comemora%20
10%20mil%20procedimentos%20entre%20processos%20baixados%20
e%20atendimentos,-Fonte%3A%20ASCOM%2FDPE&text=Com%20
31%20anos%20de%20carreira,atendimento%20ao%20
p%C3%BAblico%20(4.658).

DPE-PB define lista tríplice
para o cargo de ouvidor geral
no próximo dia 10
https://www.paraibaradioblog.com/2020/07/02/dpe-pb-define-listatriplice-para-o-cargo-de-ouvidor-geral-no-proximo-dia-10/
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ANADEP

PB: Defensoria cadastra
moradores da comunidade
Nova Jerusalém para requerer
documentos pessoais
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44927

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensora comemora 10
mil procedimentos entre
processos baixados e
atendimentos
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8570/2020/07/03/
defensora-comemora-10-mil-procedimentos-entre-processos-baixadose-atendimentos

Defensoria Pública cria
protocolo para retomada das
atividades presenciais
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8572/2020/07/03/
defensoria-publica-cria-protocolo-para-retomada-das-atividadespresenciais

Defensoria obtém liminar
para obrigar Estado da PB a
transferir corpo sepultado por
engano em Ingá

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8568/2020/07/03/
defensoria-obtem-liminar-para-obrigar-estado-da-pb-a-transferir-corposepultado-por-engano-em-inga

FAROL CORPORATIVO

Defensora comemora 10
mil procedimentos entre
processos baixados e
atendimentos
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensora-comemora-10-milprocedimentos-entre-processos-baixados-e-atendimentos/

Defensoria obtém liminar
para obrigar Estado da PB a
transferir corpo sepultado por
engano em Ingá
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-obtem-liminar-paraobrigar-estado-da-pb-transferir-corpo-sepultado-por-engano-em-inga/

Defensoria Pública cria
protocolo para retomada das
atividades presenciais

MPPB

MPPB iniciará retorno gradual
das atividades presenciais no
dia 20 de julho

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-cria-protocolopara-retomada-das-atividades-presenciais/

http://www.mppb.mp.br/index.php?view=article&id=22491

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensora comemora 10
mil procedimentos entre
processos baixados e
atendimentos
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http://experienciajuridica.com.br/defensora-comemora-10-milprocedimentos-entre-processos-baixados-e-atendimentos/

PARAÍBA NOTÍCIA

Pós-pandemia, MPPB, TJPB,
Defensoria Pública e OABPB retomam atividades
presenciais a partir do dia 20
deste mês de julho

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-obtem-liminar-para-obrigarestado-da-pb-transferir-corpo-sepultado-por-engano-em-inga/

Defensoria Pública cria
protocolo para retomada das
atividades presenciais
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BLOG DO CACÁ BARBOSA

MPPB, TJPB, DPE e OAB-PB
decidem retomar atividades
presenciais de forma gradual
no dia 20 de julho
https://blogdocacabarbosa.com.br/mppb-tjpb-dpe-e-oab-pb-decidemretomar-atividades-presenciais-de-forma-gradual-no-dia-20-de-julho/

POLÊMICA PARAÍBA

RETORNO GRADATIVO:
MP e TJPB decidem retomar
atividades presenciais no dia
20 de julho; VEJA VÍDEO
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/retorno-gradativo-mp-etjpb-decidem-retomar-atividades-presenciais-no-dia-20-de-julho-vejavideo/

PARAÍBA ONLINE

MPPB iniciará retorno gradual
das atividades presenciais
https://paraibaonline.com.br/2020/07/mppb-iniciara-retorno-gradualdas-atividades-presenciais/

Ministério Público da Paraíba
iniciará retorno gradual das
atividades presenciais em 20
de julho
https://www.paraibaradioblog.com/2020/07/05/ministerio-publico-daparaiba-iniciara-retorno-gradual-das-atividades-presenciais-em-20-dejulho/

Defensoria obtém liminar
para obrigar estado da pb a
transferir corpo sepultado por
engano em ingá

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-cria-protocolo-pararetomada-das-atividades-presenciais/

PARAÍBA RADIOBLOG

http://www.paraibanoticia.net.br/pos-pandemia-mppb-tjpb-defensoriapublica-e-oab-pb-retomam-atividades-presenciais-a-partir-do-dia-20deste-mes-de-julho/
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OAB-PB

OAB-PB, TJ, MP e Defensoria
Pública debatem retomada das
atividades presenciais
https://portal.oabpb.org.br/2020/07/oab-pb-tj-mp-e-defensoria-publicadebatem-retomada-das-atividades-presenciais/
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G1

Comunidade cigana recebe mil
máscaras para prevenção da
Covid-19, na Paraíba
https://g1.globo.com/pb/paraiba/juntos-pela-paraiba/
noticia/2020/07/08/comunidade-cigana-recebe-mil-mascaras-paraprevencao-da-covid-19-na-paraiba.ghtml

PINHAIS FM

Comunidade cigana recebe mil
máscaras para prevenção da
Covid-19, na Paraíba
https://www.pinhaisfm.com.br/noticia2/129475/comunidade-ciganarecebe-mil-mascaras-para-prevencao-da-covid-19-na-paraiba

PARAÍBA RADIOBLOG

MPPB iniciará retorno gradual
das atividades presenciais no
dia 20 deste mês

Sede Administrativa da
Defensoria Pública funcionará
em escala de rodízio até o final
do mês

https://fonte83.com.br/mppb-iniciara-retorno-gradual-das-atividadespresenciais-no-dia-20-deste-mes/

https://www.paraibaradioblog.com/2020/07/08/sede-administrativa-dadefensoria-publica-funcionara-em-escala-de-rodizio-ate-o-final-do-mes/

FONTE 84

ANADEP

MPF

PB: DPE e Fórum Diversidade
Religiosa destinam mil máscaras
à comunidade cigana Calon

Campanha Paraíba Acolhedora
e Solidária entrega primeiras
cestas básicas a refugiados
venezuelanos

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44980

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/campanhaparaiba-acolhedora-e-solidaria-entrega-primeiras-cestas-basicas-arefugiados-venezuelanos

JOVEM DA CAPITAL

Comunidade cigana recebe mil
máscaras para prevenção da
Covid-19, na Paraíba

CLICK PB

Parte das audiências na
Justiça da Paraíba podem
ser retomadas a partir de 3
de agosto, segundo plano de
retorno gradual do TJPB

https://www.jovemcapital.com.br/noticia2/129475/comunidade-ciganarecebe-mil-mascaras-para-prevencao-da-covid-19-na-paraiba

PORTAL SERTÃO

Comunidade cigana recebe mil
máscaras para prevenção da
Covid-19, na Paraíba

https://www.clickpb.com.br/paraiba/parte-das-audiencias-na-justica-daparaiba-podem-ser-retomadas-partir-de-3-de-agosto-segundo-plano-deretorno-gradual-do-tjpb-287285.html

TJPB

https://portalsertao.com/noticia/17677/comunidade-cigana-recebe-milmascaras-para-prevencao-da-covid-19-na-paraiba.html

TJPB publica ato que
estabelece o retorno gradual
e sistematizado as atividades
presenciais

ESPAÇO PB

Comunidade cigana recebe mil
máscaras para prevenção da
Covid-19 na Paraíba

https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-publica-ato-queestabelece-o-retorno-gradual-e-sistematizado-as-atividadespresenciais#:~:text=O%20Ato%20n%C2%B0%2033,e%20
medi%C3%A7%C3%A3o%20de%20temperatura%20dos

https://espacopb.com.br/v/comunidade-cigana-recebe-mil-mascaraspara-prevencao-da-covid-19-na-paraiba
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PARAÍBA MASTER

Parte das audiências na
justiça da Paraíba podem
ser retomadas a partir de 3
de agosto segundo plano de
retorno gradual

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-itinerante-estara-na-cidadede-emas-neste-sabado-em-acao-social/

https://paraibamaster.com.br/2020/07/09/parte-das-audiencias-najustica-da-paraiba-podem-ser-retomadas-a-partir-de-3-de-agostosegundo-plano-de-retorno-gradual-do-tjpb/

AMPB

Governador do Estado e
Instituições paraibanas
demonstram apoio à
Campanha Sinal Vermelho

PARAÍBA

TJ-PB publica ato que
estabelece o retorno gradual
e sistematizado às atividades
presenciais

http://www.ampb.org.br/noticias/governador%2520do%2520estado%2520e%2520instituicoes%2520paraibanas%2520demonstram%252
0apoio%2520a%2520campanha%2520sinal%2520vermelho/12636

https://paraiba.com.br/2020/07/09/tjpb-publica-ato-que-estabeleceretorno-gradual-e-sistematizado-as-atividades-presenciais/

TÁ NA ÁREA

CÂNDIDO NÓBREGA

TJ-PB publica ato que
estabelece o retorno gradual
e sistematizado às atividades
presenciais

Defensoria itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8590/2020/07/09/
defensoria-itinerante-estara-na-cidade-de-emas-neste-sabado-em-acaosocial

FAROL CORPORATIVO

Defensoria itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-itinerante-estara-nacidade-de-emas-neste-sabado-em-acao-social/
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https://www.tanaarea.com.br/politica/tj-pb-publica-ato-que-estabeleceo-retorno-gradual-e-sistematizado-as-atividades-presenciais/

PORTAL CORREIO

Professora de JP vira alvo da
polícia e da DPE suspeita de
homofobia
https://portalcorreio.com.br/professora-de-jp-vira-alvo-da-policia-e-dadpe-suspeita-de-homofobia/

T5

FAROL CORPORATIVO

DPE-PB orienta professora que
chamou gays de pervertidos e
aberrações a se retratar, na PB

Associação felicita defensores
públicos por aprovação em
estágio probatório

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/7/347934-dpe-pborienta-professora-que-chamou-gays-de-pervertidos-e-aberracoes-a-seretratar-na-pb

http://farolcorporativo.com.br/portal/associacao-felicita-defensorespublicos-por-aprovacao-em-estagio-probatorio/

ESPAÇO PB

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria recomenda a
professora que utilizou
palavras de motivação
homofóbica em live para que
faça uma retratação

Defensoria Pública apoia
campanha nacional ‘Sinal
vermelho contra violência
doméstica’
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-apoiacampanha-nacional-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica/

https://espacopb.com.br/v/defensoria-recomenda-a-professora-queutilizou-palavras-de-motivacao-homofobica-em-live-faca-uma-retratacao

PARAÍBA

Defensoria Pública apoia
campanha nacional ‘Sinal
vermelho contra violência
doméstica’
https://paraiba.com.br/2020/07/10/defensoria-publica-apoia-campanhanacional-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica/
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PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-itinerante-estara-nacidade-de-emas-neste-sabado-em-acao-social/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública apoia
campanha nacional ‘Sinal
vermelho contra violência
doméstica’
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-apoiacampanha-nacional-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica/

MPPB

Sinal Vermelho: MPPB adere
à Campanha que incentiva
denúncia de violência
doméstica

http://www.mppb.mp.br/index.php/94-noticias/nucleo-dogenero/22510-sinal-vermelho-mppb-adere-a-campanha-que-incentivadenuncia-de-violencia-domestica

FOLHA PATOENSE

Professora de João Pessoa
vira alvo da polícia e da DPE
suspeita de homofobia. Vídeo
http://www.folhapatoense.com/2020/07/10/professora-de-joao-pessoavira-alvo-da-policia-e-da-dpe-suspeita-de-homofobia-video/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Associação felicita defensores
públicos por aprovação em
estágio probatório
http://experienciajuridica.com.br/associacao-felicita-defensores-publicospor-aprovacao-em-estagio-probatorio/

CÂNDIDO NÓBREGA

Associação felicita defensores
públicos por aprovação em
estágio probatório
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8594/2020/07/10/
associacao-felicita-defensores-publicos-por-aprovacao-em-estagioprobatorio

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-consegue-hc-paraassistido-preso-preventivamente-por-contravencao/

PARAÍBA

Defensoria Itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
https://paraiba.com.br/2020/07/11/defensoria-itinerante-estara-nacidade-de-emas-neste-sabado-em-acao-social/

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção
https://paraiba.com.br/2020/07/11/defensoria-consegue-hc-paraassistido-preso-preventivamente-por-contravencao/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-itinerante-estara-nacidade-de-emas-neste-sabado-em-acao-social/

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção
https://www.tanaarea.com.br/policial/defensoria-consegue-hc-paraassistido-preso-preventivamente-por-contravencao/
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TÁ NA ÁREA

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria consegue HC para
assistido preso preventivamente
por contravenção

Defensoria Pública abre duas
vagas para estágio na área de
comunicação

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-consegue-hc-para-assistidopreso-preventivamente-por-contravencao/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-abre-duasvagas-para-estagio-na-area-de-comunicacao/

CÂNDIDO NÓBREGA

ANADEP

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8595/2020/07/12/defensoriaconsegue-hc-para-assistido-preso-preventivamente-por-contravencao

FAROL CORPORATIVO

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-consegue-hc-paraassistido-preso-preventivamente-por-contravencao/
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PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública da Paraíba
abre duas vagas para estágio na
área de comunicação
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-abre-duasvagas-para-estagio-na-area-de-comunicacao/

PATOS ONLINE

Defensoria Pública da Paraíba
abre duas vagas para estágio
na área de comunicação
https://www.patosonline.com/defensoria-publica-abre-duas-vagas-paraestagio-na-area-de-comunicacao/

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45016
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PARAÍBA

Defensoria Pública abre
vagas para estágio na área de
comunicação
https://paraiba.com.br/2020/07/14/defensoria-publica-abre-vagaspara-estagio-na-area-de-comunicacao/
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BRASIL DE FATO

MP alerta que temor de golpes
de telefone têm se tornado
obstáculo às denúncias
https://www.brasildefatopb.com.br/2020/07/15/mp-alerta-quetemor-de-golpes-de-telefone-tem-se-tornado-obstaculo-asdenuncias

R7

Defensoria Pública discute
violência doméstica em lives
no Instagram
https://noticias.r7.com/cidades/defensoria-publica-discute-violenciadomestica-em-lives-no-instagram-15072020

FOLHA PATOENSE

Defensoria Pública da Paraíba
abre duas vagas para estágio
na área de comunicação
http://www.folhapatoense.com/2020/07/13/defensoria-publica-daparaiba-abre-duas-vagas-para-estagio-na-area-de-comunicacao/

ANADEP

PB: Defensoria Pública realiza
lives sobre violência doméstica
e familiar
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45065

PARAÍBA

Defensoria Pública abre duas
vagas para estágio na área de
comunicação
https://paraiba.com.br/2020/07/13/defensoria-publica-abre-duas-vagaspara-estagio-na-area-de-comunicacao/

PB NEWS

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública realiza
lives sobre violência doméstica
e familiar
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-realiza-livessobre-violencia-domestica-e-familiar/

Defensoria consegue
HC para assistido preso
preventivamente por
contravenção

Defensoria Pública discute
violência doméstica em lives
no Instagram

https://pbnews.com.br/noticia/22233/defensoria-consegue-hc-paraassistido-preso-preventivamente-por-contravencao

https://portalcorreio.com.br/defensoria-publica-discute-violenciadomestica-em-lives-no-instagram/

PORTAL CORREIO

PORTAL DO LITORAL

Defensoria Pública realiza lives
sobre violência doméstica e
familiar

Sede da DPE é desinfectada
em operação conjunta do
Exército e Marinha
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8614/2020/07/16/sede-dadpe-e-desinfectada-em-operacao-conjunta-do-exercito-e-marinha

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-realiza-livessobre-violencia-domestica-e-familiar/
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ESPAÇO PB

Defensoria Pública da PB
entra com representação
criminal contra professora por
LGBTfobia
https://espacopb.com.br/v/defensoria-publica-da-pb-entra-comrepresentacao-criminal-contra-professora-por-lgbtfobia

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Sede da DPE é desinfectada em
operação conjunta do Exército e
Marinha
http://experienciajuridica.com.br/sede-da-dpe-e-desinfectada-emoperacao-conjunta-do-exercito-e-marinha/

Defensoria recebe R$ 1,5 mi
em emenda para combater
violência contra criança e
adolescente
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8612/2020/07/16/
defensoria-recebe-r-1-5-mi-em-emenda-para-combater-violenciacontra-crianca-e-adolescente

G1

Defensoria Pública da PB
entra com representação
criminal contra professora por
LGBTfobia
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/16/defensoria-publicada-pb-entra-com-representacao-criminal-contra-professora-porlgbtfobia.ghtml

JURISTAS

Defensoria recebe R$ 1,5 mi em
emenda para combater violência
contra criança e adolescente
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-recebe-r-15-mi-em-emendapara-combater-violencia-contra-crianca-e-adolescente/

Defensoria recebe R$ 1,5 mi
em emenda para combater
violência contra criança e
adolescente
https://juristas.com.br/2020/07/16/defensoria-recebe-r-15-mi-ememenda-para-combater-violencia-contra-crianca-e-adolescente/

DPE-PB define lista tríplice para
o cargo de ouvidor geral nesta
sexta-feira
http://experienciajuridica.com.br/dpe-pb-define-lista-triplice-para-ocargo-de-ouvidor-geral-nesta-sexta-feira/

PORTAL DO BREJO

Defensoria Pública da PB
entra com representação
criminal contra professora por
LGBTfobia
https://portaldobrejo.com.br/defensoria-publica-da-pb-entra-comrepresentacao-criminal-contra-professora-por-lgbtfobia/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública realiza lives
sobre violência doméstica e
familiar
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8606/2020/07/16/
defensoria-publica-realiza-lives-sobre-violencia-domestica-e-familiar

PARAÍBA

Defensoria Pública define
lista tríplice para o cargo de
ouvidor geral nesta sexta-feira
https://paraiba.com.br/2020/07/16/defensoria-publica-define-listatriplice-para-o-cargo-de-ouvidor-geral-nesta-sexta-feira/

Sede da Defensoria Pública
é desinfectada em operação
conjunta do Exército e
Marinha
https://paraiba.com.br/2020/07/16/sede-da-defensoria-publica-edesinfectada-em-operacao-conjunta-do-exercito-e-marinha/

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública realiza
lives sobre violência doméstica
e familiar
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-realiza-livessobre-violencia-domestica-e-familiar/

DPE-PB define lista tríplice para
o cargo de ouvidor geral nesta
sexta-feira

Sede da DPE é desinfectada
em operação conjunta do
Exército e Marinha

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8611/2020/07/16/dpe-pbdefine-lista-triplice-para-o-cargo-de-ouvidor-geral-nesta-sexta-feira

http://farolcorporativo.com.br/portal/sede-da-dpe-e-desinfectada-emoperacao-conjunta-do-exercito-e-marinha/

Defensoria Pública define
lista tríplice para o cargo de
ouvidor geral nesta sexta-feira

Entidades formam lista tríplice
para concorrer ao cargo de
ouvidor geral da Defensoria
Pública

http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-pb-define-lista-triplice-para-ocargo-de-ouvidor-geral-nesta-sexta-feira/

http://www.portaldolitoralpb.com.br/entidades-formam-lista-triplicepara-concorrer-ao-cargo-de-ouvidor-geral-da-defensoria-publica/

TÁ NA ÁREA

Sede da Defensoria Pública
é desinfectada em operação
conjunta do Exército e Marinha

TÁ NA ÁREA

DPE-PB e Aliança Nacional
LGBTI+ entram com
representação criminal contra
professora

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/sede-da-defensoria-publica-edesinfectada-em-operacao-conjunta-do-exercito-e-marinha/

PORTAL DO LITORAL PB

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/dpe-pb-e-alianca-nacional-lgbtientram-com-representacao-criminal-contra-professora/

Sede da Defensoria Pública
é desinfectada em operação
conjunta do Exército e Marinha

Entidades formam lista tríplice
para concorrer ao cargo de
ouvidor geral da Defensoria
Pública

http://www.portaldolitoralpb.com.br/sede-da-defensoria-publica-edesinfectada-em-operacao-conjunta-do-exercito-e-marinha/

PARLAMENTO PB

Defensoria define lista tríplice
para cargo de ouvidor geral
nesta sexta

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/entidades-formam-lista-triplicepara-concorrer-ao-cargo-de-ouvidor-geral-da-defensoria-publica/

PARAÍBA

Entidades formam lista tríplice
para concorrer ao cargo de
ouvidor geral da Defensoria
Pública

https://parlamentopb.com.br/defensoria-publica-define-lista-triplicepara-cargo-de-ouvidor-geral-nesta-sexta/

FAROL CORPORATIVO

Defensoria recebe R$ 1,5 mi
em emenda para combater
violência contra criança e
adolescente

https://paraiba.com.br/2020/07/17/entidades-formam-lista-triplice-paraconcorrer-ao-cargo-de-ouvidor-geral-da-defensoria-publica/

JAMPA NEWS

Professora sofre censura
e repressão por criticar
homossexualidade; tema
reproduz a Idade Média
e reacende a fogueira da
Inquisição

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-recebe-r-15mi-em-emenda-para-combater-violencia-contra-crianca-eadolescente/#:~:text=Toggle%20navigation-,Defensoria%20
recebe%20R%24%201%2C5%20mi%20em%20emenda%20para%20
combater,viol%C3%AAncia%20contra%20crian%C3%A7a%20
e%20adolescente&text=Em%20cada%20comarca%2C%20uma%20
equipe,atendimento%20%C3%A0s%20crian%C3%A7as%20e%20
adolescentes.
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POLÊMICA PARAÍBA

Julian Lemos promete que
combate ao abuso sexual será
missão de seu mandato
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/julian-lemos-promete-quecombate-ao-abuso-sexual-sera-missao-de-seu-mandato/

PORTAL CORREIO

DPE-PB e Aliança LGBTI+
entram com representação
criminal contra professora
https://portalcorreio.com.br/dpe-pb-e-alianca-lgbti-entram-comrepresentacao-criminal-contra-professora/

PORTAL DO LITORAL

DPE-PB e Aliança Nacional
LGBTI+ entram com
representação criminal contra
professora
http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-pb-e-alianca-nacional-lgbtientram-com-representacao-criminal-contra-professora/

https://www.jampanews.com/professora-sofre-censura-e-repressao-porcriticar-homossexualidade-tema-reproduz-a-idade-media-e-reacende-afogueira-da-inquisicao/
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PARLAMENTO PB

Julian Lemos entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 milhão
à Defensoria Pública para
projeto contra abuso de
crianças
https://parlamentopb.com.br/julian-lemos-entrega-cheque-simbolicode-r-15-milhao-a-defensoria-publica-para-projeto-contra-abuso-decriancas/

CÂNDIDO NÓBREGA

Parlamentar entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 mi à DPE-PB
para projeto
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8618/2020/07/18/
parlamentar-entrega-cheque-simbolico-de-r-1-5-mi-a-dpe-pb-paraprojeto

PB NEWS

Parlamentar entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 mi à DPE-PB
para projeto
https://pbnews.com.br/noticia/22319/parlamentar-entrega-chequesimbolico-de-r-1-5-mi-a-dpe-pb-para-projeto

19

OS GUEDES

Parlamentar entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 mi à DPEPB para projeto
https://www.osguedes.com.br/2020/07/19/parlamentar-entregacheque-simbolico-de-r-15-mi-a-dpe-pb-para-projeto/

ESPAÇO PB

Defensoria Pública da Paraíba
abre duas vagas para estágio na
área de Comunicação
https://espacopb.com.br/v/defensoria-publica-da-paraiba-abre-duasvagas-para-estagio-na-area-de-comunicacao
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PARLAMENTO PB

Defensoria Pública mantém
atendimento ao público de
forma remota
https://parlamentopb.com.br/defensoria-publica-mantem-atendimentoao-publico-de-forma-remota/

G1

Judiciário da Paraíba inicia
retomada das atividades
presenciais a partir desta
segunda
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/20/judiciario-daparaiba-inicia-retomada-das-atividades-presenciais-a-partir-destasegunda.ghtml

PORTAL DO LITORAL PB

Parlamentar entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 mi à DPEPB para projeto
http://www.portaldolitoralpb.com.br/parlamentar-entrega-chequesimbolico-de-r-15-mi-a-dpe-pb-para-projeto/

TÁ NA ÁREA

Parlamentar entrega cheque
simbólico de R$ 1,5 mi à DPEPB para projeto

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/parlamentar-entrega-chequesimbolico-de-r-15-mi-a-dpe-pb-para-projeto/
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TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública mantém
atendimento ao público de
forma remota
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-mantematendimento-ao-publico-de-forma-remota/

DIÁRIO DO CENTRO DO MUNDO

OAB vai à justiça contra
professora que chamou
relacionamento gay de
aberração
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/oab-vai-a-justica-contraprofessora-que-chamou-relacionamento-gay-de-aberracao-por-paulolopes/

BLOG DO NINJA

Defensoria Pública Estadual
recebe emenda de R$ 1,5
milhão, proposta por Julian
Lemos, para combate à
exploração sexual infantil
https://www.blogdoninja.com.br/2020/07/21/defensoria-publicaestadual-recebe-emenda-de-r-15-milhao-proposta-por-julian-lemospara-combate-a-exploracao-sexual-infantil/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública garante
antecipação de colação de grau
de estudante de medicina
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-mantematendimento-ao-publico-de-forma-remota/

PARAÍBA

Defensoria Pública mantém
atendimento ao público de
forma remota
https://paraiba.com.br/2020/07/21/defensoria-publica-mantematendimento-ao-publico-de-forma-remota/

ANADEP

PB: População carente de Emas
é beneficiada por ação da DPE e
ONG AC Social
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45146

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Emenda de R$ 1,5 mi de Julian
Lemos é creditada na conta da
Defensoria Pública paraibana
https://www.paraibaradioblog.com/2020/07/21/emenda-de-r-15-mi-dejulian-lemos-e-creditada-na-conta-da-defensoria-publica-paraibana/

BLOG DO DÉRCIO

Defensoria Pública da PB recebe
emenda de Julian Lemos no
valor de R$ 1,5 milhão para
combate à exploração sexual
infantil
https://dercio.com.br/blog/defensoria-publica-da-pb-recebe-emendade-julian-lemos-no-valor-de-r-15-milhao-para-combate-a-exploracaosexual-infantil/
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PARLAMENTO PB

TURISMO EM FOCO

Defensor público morre ao cair
de prédio no Bairro do Estados

Defensor público Marcos
Romero morre, em João
Pessoa. Com depressão,
ele teria se jogado do
apartamento

https://parlamentopb.com.br/defensor-publico-morre-ao-cair-de-prediono-bairro-do-estados/

WSCOM

Defensor público morre ao cair
de prédio em João Pessoa

https://turismoemfoco.com.br/v1/2020/07/22/defensor-publico-marcosromero-morre-em-joao-pessoa-com-depressao-ele-teria-se-jogado-doapartamento/

https://wscom.com.br/defensor-publico-morre-ao-cair-de-predio-emjoao-pessoa/

PARLAMENTO PB

PB AGORA

Justiça libera uso de banheiro
de acordo com a identidade de
gênero nas escolas de Campina
Grande

Defensor público morre ao cair
de prédio no Bairro do Estados
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/557706/

POLÊMICA PARAÍBA

DEPRESSÃO: Defensor
público cai de prédio na
Capital e levanta suspeita de
suicídio
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/depressao-defensorpublico-marcos-romero-morre-na-capital-sob-suspeitas-de-suicidio/

Justiça libera uso de banheiro
de acordo com a identidade de
gênero nas escolas de Campina
Grande
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/justica-libera-uso-debanheiro-de-acordo-com-a-identidade-de-genero-nas-escolas-decampina-grande/

PARAÍBA

Defensor Público morre ao
cair de edifício no Bairro dos
Estados, na Capital
https://paraiba.com.br/2020/07/22/defensor-publico-comete-suicidioao-pular-de-um-edificio-no-bairro-dos-estados/

CLICK PB

Morre defensor público Marcos
Romero após cair de prédio em
João Pessoa
https://www.clickpb.com.br/paraiba/morre-defensor-publico-marcosromero-apos-cair-de-predio-em-joao-pessoa-288109.html

LIBERDADE PB

Morre defensor público Marcos
Romero após cair de prédio em
João Pessoa
https://www.liberdadepb.com.br/morreu-aos-65-anos-nesta-quartafeira-22-o-defensor-publico-marcos-augusto-romero-ele-caiu-de-umpredio-no-bairro-dos-estados-em-joao-pessoa-segundo-informou-oapresentador-do-arapuan-verdade/

FOCANDO A NOTÍCIA

Morre defensor público
Marcos Romero após cair de
prédio em João Pessoa
http://www.focandoanoticia.com.br/morre-defensor-publico-marcosromero-apos-cair-de-predio-em-joao-pessoa/

https://parlamentopb.com.br/justica-libera-uso-de-banheiro-de-acordocom-a-identidade-de-genero-nas-escolas-de-campina-grande/
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TJPB

TJPB e OAB-PB farão live sobre
a Campanha Sinal Vermelho
contra a violência doméstica
https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-e-oab-pb-farao-live-sobre-acampanha-sinal-vermelho-contra-a-violencia-domestica

BLOG GRAN CURSOS ONLINE

Concursos PB 2020: Saiba tudo
sobre concursos na Paraíba!
https://blog.grancursosonline.com.br/concursos-pb-2020/

INSTITUTO PLANETA VERDE

Nota de Pesar pela Morte do
Defensor Público do Estado
da Paraíba Marcos Augusto
Romero
http://www.planetaverde.org/noticia/instituto/3083/nota-de-pesarpela-morte-do-defensor-publico-do-estado-da-paraiba-marcos-augustoromero

G1

Juíza considera lei
inconstitucional e permite que
estudantes usem banheiros
conforme identidade de gênero,
em Campina Grande
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/23/juiza-considera-leiinconstitucional-e-permite-que-estudantes-usem-banheiros-conformeidentidade-de-genero-em-campina-grande.ghtml

JORNAL DA PARAÍBA - COLUNA PLENO PODER

Em Campina: Justiça
suspende multa para escolas
que descumprirem ‘lei dos
banheiros’
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2020/07/23/emcampina-justica-suspende-multa-para-escolas-que-descumprirem-leidos-banheiros/

JORNAL DA PARAÍBA

FAROL CORPORATIVO

Justiça suspende multa para
escolas que descumprirem ‘lei
dos banheiros’ em CG

Defensoria Pública celebra
Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha com live

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/justica-suspendemulta-para-escolas-que-descumprirem-lei-dos-banheiros-em-campinagrande.html

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-celebra-dia-damulher-negra-latino-americana-e-caribenha-com-live/

CÂNDIDO NÓBREGA
PORTAL CORREIO

Defensoria Pública celebra
Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha com live

Lei que proíbe ‘ideologia de
gênero’ em escolas de CG é
suspensa

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8638/2020/07/25/
defensoria-publica-celebra-dia-da-mulher-negra-latino-americana-ecaribenha-com-live

https://portalcorreio.com.br/lei-que-proibe-ideologia-de-genero-emescolas-de-cg-e-suspensa/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA
PARAÍBA

Justiça suspende multa para
escolas que permitirem uso de
banheiros por identidade de
gênero em CG
https://paraiba.com.br/2020/07/23/justica-suspende-multa-paraescolas-que-permitirem-uso-de-banheiros-por-identidade-de-generoem-cg/

MONTEIRO TV

Juíza considera lei
inconstitucional e permite que
estudantes usem banheiros
conforme identidade de
gênero, em Campina Grande
http://www.monteirotv.com.br/2020/07/juiza-considera-leiinconstitucional-e.html

JOVEM CAPITAL

Juíza considera lei
inconstitucional e permite que
estudantes usem banheiros
conforme identidade de
gênero, em Campina Grande
https://jovemcapital.com.br/noticia2/137309/juiza-considera-leiinconstitucional-e--permite-que-estudantes-usem-banheiros-conformeidentidade-de-genero-em-campina-grande

PARAÍBA ONLINE

Justiça suspende lei que proíbe
“ideologia de gênero” em
escolas de Campina Grande
https://paraibaonline.com.br/2020/07/justica-suspende-lei-que-proibeideologia-de-genero-em-escolas-de-campina-grande/
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TJPB

Defensoria Pública celebra
Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha com live
https://paraiba.com.br/2020/07/25/defensoria-publica-celebra-dia-damulher-negra-latino-americana-e-caribenha-com-live/

Defensoria Pública celebra
Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha com live
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-celebra-dia-damulher-negra-latino-americana-e-caribenha-com-live/
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TJPB

Presidente do STF e do CNJ,
ministro Dias Toffoli, faz visita
virtual no TJPB nesta 3ª feira
https://www.tjpb.jus.br/noticia/presidente-do-stf-e-do-cnj-ministro-diastoffoli-faz-visita-virtual-no-tjpb-nesta-3a-feira
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MPPB

Covid-19: MPs e DPE
recomendam que prefeito
de Patos (PB) não flexibilize
limitações estabelecidas em
decreto estadual
http://www.mppb.mp.br/index.php/30-noticias/saude/22569-covid19-mps-e-dpe-recomendam-que-prefeito-de-patos-pb-nao-flexibilizelimitacoes-estabelecidas-em-decreto-estadual

Covid-19: MPs e DPE
recomendam que prefeito
de Patos (PB) não flexibilize
limitações estabelecidas em
decreto estadual
http://www.mppb.mp.br/index.php/30-noticias/saude/22569-covid19-mps-e-dpe-recomendam-que-prefeito-de-patos-pb-nao-flexibilizelimitacoes-estabelecidas-em-decreto-estadual

FOLHA PATOENSE

Após novo decreto de
flexibilização em Patos,
Ministério Público e
Defensoria recomendam
que bares, restaurantes e
academias não sejam abertos
http://www.folhapatoense.com/2020/07/28/apos-novo-decreto-deflexibilizacao-em-patos-ministerio-publico-e-defensoria-recomendamque-bares-restaurantes-e-academias-nao-sejam-abertos/

Prefeitura de Patos acata
recomendação dos órgãos
fiscalizadores e revoga
decreto que liberava bares e
restaurantes
http://www.folhapatoense.com/2020/07/28/prefeitura-de-patos-acatarecomendacao-dos-orgaos-fiscalizadores-e-revoga-decreto-que-liberavabares-e-restaurantes/#.XyDa0r6jOug.facebook

PREFEITURA DE PATOS

Prefeitura de Patos acata
recomendação dos órgãos
fiscalizadores e revoga
decreto que liberava bares e
restaurantes
https://www.facebook.com/207319419308089/
videos/3181013755320174/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_
cardv

G1 PB

MPs e DPE pedem que
Patos, PB, cumpra limitações
orientadas por plano de
flexibilização
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/28/mps-e-dpe-pedemque-patos-pb-cumpra-limitacoes-orientadas-por-plano-de-flexibilizacao.
ghtml
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PREFEITURA DE PATOS

Prefeito de Patos e secretários
defendem plano para viabilidade
de abertura de bares e
restaurantes
https://www.facebook.com/TVManairaOficial/videos/
vb.207319419308089/303165077480772/?type=2&theater

CÂNDIDO NÓBREGA

APDP realiza eleição para nova
diretoria na próxima sexta-feira
(31)
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8649/2020/07/29/apdprealiza-eleicao-para-nova-diretoria-na-proxima-sexta-feira-31

OAB - PB

João de Deus participa de visita
virtual do presidente do STF
Dias Toffoli ao TJPB
https://portal.oabpb.org.br/2020/07/joao-de-deus-participa-de-visitavirtual-do-presidente-do-stf-dias-toffoli-ao-tjpb/

PORTAL PATOS

Prefeitura de Patos acata
recomendação dos órgãos
fiscalizadores e revoga
decreto que liberava bares e
restaurantes
https://portalpatos.com/noticia.asp?id=54995

PB AGORA

Prefeitura de Patos, acata
recomendação de MPs e DPE e
revoga plano de flexibilização
https://www.pbagora.com.br/noticia/economia/prefeitura-de-patosacata-recomendacao-de-mps-e-dpe-e-revoga-plano-de-flexibilizacao/

BASTIDORES DA POLÍTICA

Prefeitura de Patos acata
recomendação de MPs e DPE e
revoga plano de flexibilização
https://www.bastidoresdapoliticapb.com.br/prefeitura-de-patos-acatarecomendacao-de-mps-e-dpe-e-revoga-plano-de-flexibilizacao/

PAPO POLÍTICO

Prefeitura de Patos revoga
decreto que liberava bares e
restaurantes
https://papopolitico.com.br/2020/07/29/prefeitura-de-patos-revogadecreto-que-liberava-bares-e-restaurantes/

PORTAL S1

Revogado o decreto que liberava
bares e restaurantes em Patos/PB
https://portals1.com.br/revogado-o-decreto-que-liberava-bares-erestaurantes-em-patos-pb/

TJPB

Presidente do TJ participa de
reunião telepresencial sobre
unidade descentralizada virtual
e audiência 100% digital
https://www.tjpb.jus.br/noticia/presidente-do-tj-participa-de-reuniaotelepresencial-sobre-unidade-descentralizada-virtual-e

MPPB

Toffolli destaca atuação do
sistema de Justiça em visita
institucional virtual a órgãos da
PB
http://www.mppb.mp.br/index.php/38-noticias/procuradoriageral/22570-toffolli-destaca-atuacao-do-judiciario-em-visitainstitucional-virtual-a-justica-da-paraiba

PARAÍBA

MPs e DPE recomendam que
prefeito de Patos não flexibilize
limitações estabelecidas em
decreto estadual
https://paraiba.com.br/2020/07/29/mps-e-dpe-recomendam-queprefeito-de-patos-nao-flexibilize-limitacoes-estabelecidas-em-decretoestadual/

Prefeitura de Patos acata
recomendação e revoga
decreto que liberava bares e
restaurantes
https://paraiba.com.br/2020/07/29/prefeitura-de-patos-acatarecomendacao-e-revoga-decreto-que-liberava-bares-e-restaurantes/

PORTAL CORREIO

Patos revoga decreto que
liberava bares e restaurantes
https://portalcorreio.com.br/patos-revoga-decreto-que-liberava-barese-restaurantes/#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20Patos%2C%20
no,quarta%2Dfeira%20(29).

G1 PB

Procurador do município explica
plano municipal de contingência
para flexibilizar setores
econômicos protocolado junto
aos órgãos fiscalizadores

Prefeitura de Patos, PB, acata
recomendação de MPs e DPE e
revoga plano de flexibilização

https://www.patosonline.com/procurador-do-municipio-explica-planomunicipal-de-contingencia-para-flexibilizar-setores-economicosprotocolado-junto-aos-orgaos-fiscalizadores/

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/29/prefeitura-depatos-pb-acata-recomendacao-de-mps-e-dpe-para-limitar-plano-deflexibilizacao.ghtml

Desembargador aborda desafios
do acesso à justiça durante live
com defensor público

RÁDIO CRIATIVA JUTI

Prefeitura de Patos, PB, acata
recomendação de MPs e DPE e
revoga plano de flexibilização
https://www.criativajuti.com.br/noticia2/140215/prefeitura-de-patospb-acata-recomendacao-de-mps-e-dpe-e-revoga-plano-de-flexibilizacao-

INFORMA PARAÍBA

MPs e DPE recomendam que
prefeiro de Patos não flexibilize
limitações estabelecidas em
decreto estadual
http://informaparaiba.com.br/pt/2020/07/29/mps-e-dpe-recomendamque-prefeito-de-patos-nao-flexibilize-limitacoes-estabelecidas-emdecreto-estadual/
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PATOS ONLINE

FAROL CORPORATIVO

Conselho Supervisor escolhe a
assitente social Céu Palmeira
para ouvidoria da DPE-PB
http://farolcorporativo.com.br/portal/conselho-superior-escolheassistente-social-ceu-palmeira-para-ouvidoria-da-dpe-pb/

ESPAÇO PB

Nova ouvidora-geral da
Defendoria Pública é eleita na
Paraíba

https://espacopb.com.br/v/nova-ouvidora-geral-da-defensoria-publica-eeleita-na-paraiba

CÂNDIDO NÓBREGA

Conselho Superior escolhe
assistente social Céu Palmeira
para ouvidoria da DPE-PB

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8651/2020/07/30/conselhosuperior-escolhe-a-assistente-social-ceu-palmeira-para-ouvidoria-dadpe-pb

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Conselho Superior escolhe
assistente social Céu Palmeira
para ouvidoria da DPE-PB

http://experienciajuridica.com.br/conselho-superior-escolhe-assistentesocial-ceu-palmeira-para-ouvidoria-da-dpe-pb/

TJPB

https://www.tjpb.jus.br/noticia/desembargador-aborda-desafios-doacesso-a-justica-durante-live-com-defensor-publico

G1

UFPB cria projeto para garantir
auxílio emergencial a famílias
com benefício negado, em João
Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/31/ufpb-cria-projetopara-garantir-auxilio-emergencial-a-familias-com-beneficio-negado-emjoao-pessoa.ghtml

Homem é solto 7 anos após ter
sido inocentado por crime de
latrocínio, em João Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/31/homem-e-solto-7anos-apos-ter-sido-inocentado-por-crime-de-latrocinio-em-joao-pessoa.
ghtml

TELEVISÃO

24

BOM DIA PARAÍBA - TV CABO BRANCO

Justiça derruba multa para
escolas que descumprirem lei
dos banheiros
https://globoplay.globo.com/v/8723549/programa/
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