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WEB JORNALISMO

01

ANADEP

CÂNDIDO NÓBREGA

PB: DPE discute racismo em
uma série de lives que começa
nesta segunda

Defensoria Pública paga
primeira metade do 13º nesta
segunda-feira

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44485

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8496/2020/06/01/
defensoria-publica-paga-primeira-metade-do-13o-nesta-segunda-feira

PB: Defensoria recomenda à
STTP de CG passe livre para
pessoas com deficiência
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=44486#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20
documento,o%20desempenho%20de%20atividade%2C%20dentro

MAIS PB

Defensoria pede passe livre a
pessoas com deficiência
https://www.maispb.com.br/467330/defensoria-recomenda-passe-livrea-pessoas-com-deficiencia.html

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública paga
primeira metade do 13º nesta
segunda-feira
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-paga-primeirametade-do-13o-nesta-segunda-feira/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública paga
primeira metade do 13º nesta
segunda-feira
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-paga-primeirametade-do-13o-nesta-segunda-feira/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública paga
primeira metade do 13º nesta
segunda-feira
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-pagaprimeira-metade-do-13o-nesta-segunda-feira/

DEBATE PB

Defensora cobra direito à
ampla defesa e denuncia
‘encarceramento da pobreza’ em
Sousa
https://www.debateparaiba.com.br/noticia/2278/defensora-cobradireito-a-ampla-defesa-e-denuncia-encarceramento-da-pobreza-emsousa?fbclid=IwAR2TzQbMWmtKd4dSU42ljKBP6QU4Ll9zqrXdmL
JF-vyY6n5U7XWP-z95v6Q

DEBATE PARAÍBA

Defensora cobra direito à
ampla defesa e denuncia
‘encarceramento da pobreza em
Sousa’
https://www.debateparaiba.com.br/noticia/2278/defensora-cobradireito-a-ampla-defesa-e-denuncia-encarceramento-da-pobreza-emsousa

PARAÍBA

Defensoria Pública paga
primeira metade do 13º nesta
segunda-feira
https://paraiba.com.br/2020/06/01/defensoria-publica-paga-primeirametade-do-13o-nesta-segunda-feira/
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PRPG UFPB

G1

Coronavírus: Prefeitura de
Patos, PB, renova medidas de
isolamento social

LABIMEC se destaca no auxílio
a órgãos públicos no combate
à COVID-19

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/02/coronavirusprefeitura-de-patos-pb-renova-medidas-de-isolamento-social.ghtml

http://www.prpg.ufpb.br/prpg/contents/noticias/labimec-se-destaca-noauxilio-a-orgaos-publicos-no-combate-a-covid-19

PARAÍBA MASTER

PARLAMENTO PB

Prefeitura de JP vai beneficiar
80 famílias que perderam
casas durante as chuvas

Defensoria impede que novos
presos sejam levados para
cadeia de Cuité

https://paraibamaster.com.br/2020/06/02/prefeitura-de-jp-vaibeneficiar-80-familias-que-perderam-casas-durante-as-chuvas/

03

https://parlamentopb.com.br/defensoria-impede-que-novos-presossejam-levados-para-cadeia-de-cuite/

PORTAL DO LITORAL PB

80 famílias da Comunidade
Terra Prometida serão
contempladas com habitação
no Vista Alegre
http://www.portaldolitoralpb.com.br/oitenta-familias-da-comunidadeterra-prometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre/

TÁ NA ÁREA

80 famílias da Comunidade Terra
Prometida serão contempladas
com habitação no Vista Alegre

PARAÍBA

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/oitenta-familias-da-comunidadeterra-prometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre/

Covid-19: A pedido da DPEPB, ingresso de novos presos
em cadeia de Cuité é suspenso

PARAÍBA

Oitenta famílias da
Comunidade Terra Prometida
serão contempladas com
habitação no Vista Alegre

https://paraiba.com.br/2020/06/04/covid-19-a-pedido-da-dpe-pbingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-e-suspenso/

TÁ NA ÁREA

Covid-19: A pedido da DPEPB, ingresso de novos presos
em cadeia de Cuité é suspenso

https://paraiba.com.br/2020/06/03/oitenta-familias-da-comunidadeterra-prometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre/

PB NEWS

80 famílias da Comunidade
Terra Prometida serão
contempladas com habitação
no Vista Alegre

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/covid-19-a-pedido-da-dpe-pbingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-e-suspenso/

PORTAL DO LITORAL PB

Covid-19: A pedido da DPEPB, ingresso de novos presos
em cadeia de Cuité é suspenso

https://pbnews.com.br/noticia/21915/80-familias-da-comunidade-terraprometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre

PORTAL T5

Famílias da Terra Prometida
serão contempladas com
residências em João Pessoa

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/6/335726-familiasda-terra-prometida-serao-contempladas-com-residencias-em-joaopessoa
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UFPB

Laboratório da UFPB ganha
selo de responsabilidade social
por estudos sobre pandemia
https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/laboratorio-daufpb-ganha-selo-de-responsabilidade-social-por-estudossobre-pandemia#:~:text=O%20Laborat%C3%B3rio%20de%20
Intelig%C3%AAncia%20Artificial,%2DCoV%2D2)%2C%20na

http://www.portaldolitoralpb.com.br/covid-19-a-pedido-da-dpe-pbingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-e-suspenso/
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FAROL CORPORATIVO

COVID-19: A pedido da DPEPB, ingresso de novos presos
em cadeia de Cuité é suspenso
http://farolcorporativo.com.br/portal/covid-19-pedido-da-dpe-pbingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-e-suspenso/

ANADEP

PB: A pedido da DPE, ingresso
de novos presos em cadeia de
Cuité é suspenso
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44575

PB: TV paraibana adota
máscaras transparentes para
garantir leitura labial a pessoas
com deficiência auditiva

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

80 famílias da Comunidade
Terra Prometida serão
contempladas com habitação
no Vista Alegre

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44574#:~:text=0
5%2F06%2F2020-,PB%3A%20TV%20paraibana%20adota%20
m%C3%A1scaras%20transparentes%20para%20garantir%20
leitura,a%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20
auditiva&text=A%20TV%20Correio%2C%20afiliada%20da,equipe%20
de%20rep%C3%B3rteres%20da%20emissora.

http://experienciajuridica.com.br/80-familias-da-comunidade-terraprometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre/

MPF
PB AGORA

Auxílio emergencial: MPF,
DPU, DPE e OAB firmam
termo de cooperação para
atendimento à população na
Paraíba

Laboratório na Paraíba
ganha selo por estudos sobre
pandemia do Covid-19
https://www.pbagora.com.br/noticia/saude/laboratorio-na-paraibaganha-selo-por-estudos-sobre-pandemia-do-covid-19/

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/auxilioemergencial-mpf-dpu-dpe-e-oab-firmam-termo-de-cooperacao-paraatendimento-a-populacao-na-paraiba/view

PORTAL DO CURIMATAÚ

A pedido da Defensoria
Pública, ingresso de novos
presos em cadeia de Cuité é
suspenso
http://www.portaldocurimatau.com.br/curimatau/89722/a-pedido-dadefensoria-publica-ingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-esuspenso

CÂNDIDO NÓBREGA

Covid-19: A pedido da DPE-PB
ingresso de novos presos em
cadeia de Cuité é suspenso
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8504/2020/06/05/covid-19a-pedido-da-dpe-pb-ingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-esuspenso

80 famílias da Comunidade
Terra Prometida serão
contempladas com habitação
no
Vista Alegre
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8506/2020/06/05/80familias-da-comunidade-terra-prometida-serao-contempladas-comhabitacao-no-vista-alegre

FAROL CORPORATIVO

Covid-19: A pedido da DPE-PB
ingresso de novos presos em
cadeia de Cuité é suspenso
http://farolcorporativo.com.br/portal/covid-19-pedido-da-dpe-pbingresso-de-novos-presos-em-cadeia-de-cuite-e-suspenso/

80 famílias da Comunidade
Terra Prometida serão
contempladas com habitação
no Vista Alegre
http://farolcorporativo.com.br/portal/80-familias-da-comunidade-terraprometida-serao-contempladas-com-habitacao-no-vista-alegre/
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FOLHA PATOENSE

Defensoria Pública do Estado
Paraíba integra força-tarefa
para socorrer beneficiários
não contemplados com auxílio
emergencial
http://www.folhapatoense.com/2020/06/06/defensoria-publica-doestado-da-paraiba-integra-forca-tarefa-para-socorrer-beneficiarios-naocontemplados-com-auxilio-emergencial/

PATOS ONLINE

Paraíba terá força-tarefa para
socorrer beneficiários não
contemplados com auxílio
emergencial
https://www.patosonline.com/cidadaos-que-tiverem-auxilio-emergencialnegado-podem-procurar-a-defensoria-publica/?fbclid=IwAR28sNsc_kjpv_
jwxK01tgMATg5m0wzD692NJrxeHriwEDg7FwSxvm4CaYg

PARAÍBA MASTER

Força-tarefa com DPE, MPF
e OAB ajuda pessoas que
tiveram problemas com auxílio
emergencial; saiba como
https://paraibamaster.com.br/2020/06/06/forca-tarefa-com-dpe-mpfe-oab-ajuda-pessoas-que-tiveram-problemas-com-auxilio-emergencialsaiba-como/

PARAÍBA RÁDIO BLOG

DPE integra força-tarefa para
socorrer beneficiários não
contemplados com auxílio
emergencial
https://www.paraibaradioblog.com/2020/06/06/dpe-integra-forcatarefa-para-socorrer-beneficiarios-nao-contemplados-com-auxilioemergencial/

MAROC TV

Defensoria Pública do estado
da Paraíba integra força-tarefa
para socorrer beneficiários
não contemplados com auxílio
emergencial
http://maroctv.com.br/blog/defensoria-publica-do-estado-da-paraibaintegra-forca-tarefa-para-socorrer-beneficiarios-nao-contemplados-comauxilio-emergencial/

MAISPB

Defensoria prorroga inscrição
para candidatos a ouvidor geral
https://www.maispb.com.br/468647/defensoria-prorroga-inscricao-paracandidatos-a-ouvidor-geral.html
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PARAÍBA

Defensorias Públicas auxiliam
quem não recebeu auxílio
emergencial na PB; veja como
https://paraiba.com.br/2020/06/07/defensorias-publicas-auxiliam-quemnao-recebeu-auxilio-emergencial-na-pb-veja-como/

T5

Defensoria Pública da Paraíba
oferece ajuda aos beneficiários
não contemplados com auxílio
emergencial
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/6/337247defensoria-publica-da-paraiba-oferece-ajuda-aos-beneficiarios-naocontemplados-com-auxilio-emergencial

ESPAÇO PB

Prazo de inscrição para
candidatos a ouvidor-geral da
Defensoria Pública da Paraíba
é prorrogado

Defensoria consegue
transferência de idoso
‘residente’ em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento em Coremas

https://www.patosonline.com/defensoria-consegue-transferenciade-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-deacolhimento-em-coremas/?fbclid=IwAR2O_T9O-5Mkd-WjedMp39_
RPcxBvgnghEooDaoXoPx-TRP9j3wQDbs2BaQ

PARAÍBA

STJ retira pagamento de fiança
como condicionante para
liberdade provisória de jovem
https://paraiba.com.br/2020/06/08/stj-e-retira-pagamento-de-fiancacomo-condicionante-para-liberdade-provisoria-de-jovem/#:~:text=O%20
Superior%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a,a%20concess%C3%A3o%20da%20liberdade%20provis%C3%B3ria.

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
https://paraiba.com.br/2020/06/08/defensoria-consegue-transferenciade-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-de-acolhimento/

TÁ NA ÁREA

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-conseguetransferencia-de-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-deacolhimento/

PB NEWS

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
https://www.pbnews.com.br/cidades/2020/06/defensoria-conseguetransferencia-de-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-deacolhimento.html

https://espacopb.com.br/v/prazo-de-inscricao-para-candidatos-aouvidor-geral-da-defensoria-publica-da-paraiba-e-prorrogado
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PORTAL DO LITORAL

DPE-PB vai ao STJ e retira
pagamento de fiança como
condicionante para liberdade
provisória de jovem

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento

https://www.patosonline.com/dpe-pb-vai-ao-stj-e-retira-pagamento-defianca-como-condicionante-para-liberdade-provisoria-de-jovem/

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-consegue-transferenciade-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-de-acolhimento/

PATOS ONLINE

ANADEP

PB: DPE integra força-tarefa
para socorrer beneficiários
não contemplados com auxílio
emergencial

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital há 5
anos para casa de acolhimento
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-consegue-transferencia-deidoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-de-acolhimento/

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44612
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NOTÍCIA EXTRA

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
https://www.noticiaextra.com/m/estados/defensoria-conseguetransferencia-de-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-deacolhimento

TÁ NA ÁREA

Núcleo da DPE-PB se
posiciona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/nucleo-da-dpe-pb-se-posicionacontra-audiencia-por-videoconferencia-de-adolescentes/

PORTAL DO LITORAL

Núcleo da DPE-PB se
posiciona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes
http://www.portaldolitoralpb.com.br/nucleo-da-dpe-pb-se-posicionacontra-audiencia-por-videoconferencia-de-adolescentes/

CÂNDIDO NÓBREGA

Núcleo da DPE-PB se
posiciona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8516/2020/06/09/nucleoda-dpe-pb-se-posiciona-contra-audiencia-por-videoconferencia-deadolescentes

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8517/2020/06/09/
defensoria-consegue-transferencia-de-idoso-residente-em-hospital-ha5-anos-para-casa-de-acolhimento

JURISTAS

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
https://juristas.com.br/2020/06/09/defensoria-consegue-transferenciade-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-de-acolhimento/

Núcleo da DPE-PB se
posicona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes
https://juristas.com.br/2020/06/09/nucleo-da-dpe-pb-se-posicionacontra-audiencia-por-videoconferencia-de-adolescentes/

PB NEWS

Núcleo da DPE-PB se
posiciona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes
https://pbnews.com.br/noticia/21962/nucleo-da-dpe-pb-se-posicionacontra-audiencia-por-videoconferencia-de-adolescentes

FAROL CORPORATIVO

Defensoria consegue
transferência de idoso
residente em hospital
há 5 anos para Casa de
Acolhimento
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-consegue-transferenciade-idoso-residente-em-hospital-ha-5-anos-para-casa-de-acolhimento/

FOLHA PATOENSE

Justiça acata pedido da
Defensoria e destina R$ 10
mil de penas pecuniárias ao
combate à Covid-19, em Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/06/09/justica-acata-pedido-dadefensoria-e-destina-r-10-mil-de-penas-pecuniarias-ao-combate-acovid-19-em-patos/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Núcleo da DPE-PB se
posiciona contra audiência
por videoconferência de
adolescentes

http://experienciajuridica.com.br/nucleo-da-dpe-pb-se-posiciona-contraaudiencia-por-videoconferencia-de-adolescentes/

CONJUR

Crise no cárcere e atuação da
Defensoria Pública: um breve
estudo de caso
https://www.conjur.com.br/2020-jun-09/tribuna-defensoria-crisecarcere-atuacao-defensoria-breve-estudo

PATOS ONLINE

MPPB

Em Patos, Justiça acata pedido
da Defensoria e destina R$ 10
mil de penas pecuniárias ao
combate à Covid-19

Instituições querem
sensibilizar empresas e órgãos
públicos sobre a necessidade
do uso de máscaras acessíveis

https://www.patosonline.com/em-patos-justica-acata-pedido-dadefensoria-e-destina-r-10-mil-de-penas-pecuniarias-ao-combate-acovid-19/

http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22416instituicoes-querem-sensibilizar-empresas-e-orgaos-publicos-sobre-anecessidade-do-uso-de-mascaras-acessiveis

T5

Defensoria pede fim da lei que
condiciona uso de banheiros
ao sexo biológico nas escolas
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/6/338459defensoria-pede-fim-da-lei-que-condiciona-uso-de-banheiros-ao-sexobiologico-nas-escolas

PB NEWS

Em Patos, Justiça acata pedido
da Defensoria e destina R$ 10
mil de penas pecuniárias ao
combate à Covid-19
https://www.patosonline.com/em-patos-justica-acata-pedido-dadefensoria-e-destina-r-10-mil-de-penas-pecuniarias-ao-combate-acovid-19/
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CLICK PB

Tribunal de Justiça da Paraíba
transfere feriado de Corpus
Christi e terá ‘pausa’ de três dias
na semana de São João
https://www.clickpb.com.br/paraiba/tribunal-de-justica-da-paraibatransfere-feriado-de-corpus-christi-e-tera-pausa-de-tres-dias-nasemana-de-sao-joao-285615.html

ESPAÇO PB

Justiça é acionada para que
estudantes utilizem banheiros
de acordo com sua identidade
de gênero
https://espacopb.com.br/v/justica-e-acionada-para-que-estudantesutilizem-banheiros-de-acordo-com-sua-identidade-de-genero

MAISPB

Defensoria pede espaços por
identidade de gênero
https://www.maispb.com.br/469566/defensoria-pede-espacos-poridentidade-de-genero.html

PARAÍBA JÁ

DPE aciona Justiça para que
alunado de CG utilize espaços
de acordo com identidade de
gênero
https://paraibaja.com.br/dpe-aciona-justica-para-que-alunado-de-cgutilize-espacos-de-acordo-com-identidade-de-genero/

Defensoria aciona Justiça
para que alunado de CG utilize
espaços de acordo com sua
identidade de gênero
https://www.pbnews.com.br/noticia/21987/defensoria-aciona-justicapara-que-alunado-de-cg-utilize-espacos-de-acordo-com-sua-identidadede-genero

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria aciona Justiça
para que alunado de CG utilize
espaços de acordo com sua
identidade de gênero
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8523/2020/06/11/
defensoria-aciona-justica-para-que-alunado-de-cg-utilize-espacos-deacordo-com-sua-identidade-de-genero

TÁ NA ÁREA

Defensoria aciona Justiça
para que alunado de CG utilize
espaços de acordo com sua
identidade de gênero
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-aciona-justica-paraque-alunado-de-cg-utilize-espacos-de-acordo-com-sua-identidade-degenero/

FOLHA PATOENSE

TJPB transfere feriado de
Corpus Christi e terá ‘pausa’ de
3 dias na semana de São João
http://www.folhapatoense.com/2020/06/11/tjpb-transfere-feriado-decorpus-christi-e-tera-pausa-de-tres-dias-na-semana-de-sao-joao/

FAROL CORPORATIVO

Defensoria aciona Justiça
para que alunado de CG utilize
espaços de acordo com sua
identidade de gênero
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-aciona-justica-paraque-alunado-de-cg-utilize-espacos-de-acordo-com-sua-identidade-degenero/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria aciona Justiça
para que alunado de CG utilize
espaços de acordo com sua
identidade de gênero

15

Governo da Paraíba e PMJP
adotam intérprete de Libras em
pronunciamentos oficiais
https://conceicaoverdade.com.br/noticia/5697/governo-da-paraiba-epmjp-adotam-interprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais.html

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-aciona-justica-para-quealunado-de-cg-utilize-espacos-de-acordo-com-sua-identidade-degenero/

12

CONCEIÇÃO VERDADE

ANADEP

PB: Defensoria aciona Justiça
para que aluno utilize espaços
de acordo com sua identidade
de gênero

PORTAL CORREIO

Lei sobre ‘ideologia de gênero’
em CG é inconstitucional e
repudiada

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44667

https://portalcorreio.com.br/lei-ideologia-de-genero-inconstitucional/

PARAÍBA RADIOBLOG

PARAÍBA MASTER

Governo da Paraíba e PMJP
adotam intérprete de libras em
pronunciamentos oficiais

DPE afima que lei sobre
‘ideologia de gênero’ em CG é
inconstitucional

https://www.paraibaradioblog.com/2020/06/15/governo-da-paraiba-epmjp-adotam-interprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais/

https://paraibamaster.com.br/2020/06/12/dpe-afima-que-lei-sobreideologia-de-genero-em-cg-e-inconstitucional/

PARAÍBA
PARAÍBA

Governo da Paraíba e PMJP
adotam intérprete de Libras
em pronunciamentos oficiais

Órgãos e entidades lançam
campanha para socorrer
venezuelanos refugiados
https://paraiba.com.br/2020/06/12/orgaos-e-entidades-lancamcampanha-para-socorrer-venezuelanos-refugiados/

MPF

Órgãos e entidades lançam
campanha para socorrer
venezuelanos refugiados
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/orgaos-eentidades-lancam-campanha-para-socorrer-venezuelanos-refugiados

MPPB

Órgãos e entidades lançam
campanha para socorrer
venezuelanos refugiados
http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22421-orgaos-eentidades-lancam-campanha-para-socorrer-venezuelanos-refugiados

T5

Órgãos e entidades lançam
campanha para socorrer
venezuelanos refugiados na
Paraíba
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/6/338829-orgaose-entidades-lancam-campanha-para-socorrer-venezuelanos-refugiadosna-paraiba

O VERÍDICO

https://paraiba.com.br/2020/06/15/governo-da-paraiba-e-pmjp-adotaminterprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais/
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ANADEP

PB: Governo e PMJP adotam
intérprete de Libras em
pronunciamentos oficiais
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44696

G1

Intérprete de Libras
participam de
pronunciamentos de gestores
após recomendação, na PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/16/interprete-delibras-participam-de-pronunciamentos-de-gestores-apos-recomendacaona-pb.ghtml

JORNAL DA PARAÍBA

Após pedido da Defensoria,
Governo da PB e Prefeitura
de JP inserem intérpretes de
Libras em pronunciamento
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/governo-da-pb-eprefeitura-de-jp-inserem-interpretes-de-libras-em-pronunciamentos.
html

T5

Órgãos e entidades lançam
campanha para socorrer
venezuelanos refugiados

Intérpretes de Libras são
inseridos em pronunciamentos
oficiais na PB

https://www.overidico.com.br/orgaos-e-entidades-lancam-campanhapara-socorrer-venezuelanos-refugiados

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/6/339831interpretes-de-libras-sao-inseridos-em-pronunciamentos-oficiais-na-pb

TÁ NA ÁREA

Governo da Paraíba e PMJP
adotam intérprete de Libras em
pronunciamentos oficiais

19

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/governo-da-paraiba-e-pmjpadotam-interprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais/

17

FAROL CORPORATIVO

Governo da PB e PMJP adotam
intérprete de Libras em
pronunciamentos oficiais

PARAÍBA MASTER

TJPB funciona em regime de
plantão na próxima semana
https://paraibamaster.com.br/2020/06/19/tjpb-funciona-em-regime-deplantao-na-proxima-semana/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Governo da PB e PMJP
adotam intérprete de libras em
pronunciamentos oficiais

TJPB

TJPB funcionará em regime de
plantão nos dias 22, 23 e 24,
período de São João

http://experienciajuridica.com.br/governo-da-pb-e-pmjp-adotaminterprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais/

https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-funcionara-em-regime-de-plantaonos-dias-22-23-e-24-periodo-de-sao-joao

MPPB

Após articulação conjunta,
governo e prefeitura adotam
Libras em pronunciamentos
oficiais

CLICK PB

Tribunal de Justiça da Paraíba
funciona em regime de plantão
na próxima semana

http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22440-aposarticulacao-conjunta-governo-do-estado-e-prefeitura-de-jp-adotamlibras-em-pronunciamentos-oficiais

https://www.clickpb.com.br/brasil/tribunal-de-justica-da-paraibafunciona-em-regime-de-plantao-na-proxima-semana-286090.html

PORTAL DO LITORAL PB

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria lança projeto
‘Amparar’ para fornecer
apoio psicológico e jurídico
a membros, servidores e
familiares

Governo da PB e PMJP adotam
intérprete de Libras em
pronunciamentos oficiais
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8535/2020/06/17/governoda-pb-e-pmjp-adotam-interprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais

BLOG MARCOS LIMA

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-lanca-projeto-ampararpara-fornecer-apoio-psicologico-e-juridico-a-membros-servidores-efamiliares/

Governo e prefeituras de
João Pessoa e Campina
Grande adotam libras em
pronunciamentos oficiais
durante pandemia

ANADEP

PB: DPE lança projeto ‘Amparar’
para fornecer apoio psicológico
e jurídico a membros, servidores
e familiares

https://blogdomarcoslima.com.br/2020/06/17/governo-e-prefeiturasde-joao-pessoa-e-campina-grande-adotam-libras-em-pronunciamentosoficiais-durante-pandemia/

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44763#:~:text=19
%2F06%2F2020-,PB%3A%20DPE%20lan%C3%A7a%20projeto%20
’Amparar’%20para%20fornecer%20apoio%20psicol%C3%B3gico,a%20
membros%2C%20servidores%20e%20familiares&text=O%20
projeto%20%C3%A9%20coordenado%20por,previsto%20para%20
10%20de%20agosto.

PB AGORA

Defensores públicos mantêm
atendimento nas unidades
prisionais da Paraíba
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/defensores-publicosmantem-atendimento-nas-unidades-prisionais-da-paraiba/

ANADEP

PB: Defensores públicos
mantêm atendimento nas
unidades prisionais do Estado
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44735

Defensoria lança profeto
‘Amparar’ para fornecer
apoio psicológico e jurídico
a membros, servidores e
familiares

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-lanca-projetoamparar-para-fornecer-apoio-psicologico-e-juridico-a-membrosservidores-e-familiares/

http://farolcorporativo.com.br/portal/governo-da-pb-e-pmjp-adotaminterprete-de-libras-em-pronunciamentos-oficiais/
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TÁ NA ÁREA

20

OS GUEDES

STF suspende liminares
que impõem às Defensorias
Públicas atuação em cidades
onde não estão formalmente
instaladas
https://www.osguedes.com.br/2020/06/20/stf-suspende-liminares-queimpoem-as-defensorias-publicas-atuacao-em-cidades-onde-nao-estaoformalmente-instaladas/

PARAÍBA

STF suspende liminares que
impõem às Defensorias Públicas
atuação em cidades onde não
estão formalmente instaladas
https://paraiba.com.br/2020/06/20/stf-suspende-liminares-queimpoem-as-defensorias-publicas-atuacao-em-cidades-onde-nao-estaoformalmente-instaladas/

27

CÂNDIDO NÓBREGA

Câmara de Mediação
e conciliação da DPEPB mantém média de
atendimentos no mês de abril
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8553/2020/06/27/camarade-mediacao-e-conciliacao-da-dpe-pb-mantem-media-de-atendimentosno-mes-de-abril

TÁ NA ÁREA

STF suspende liminares que
impõem às Defensorias Públicas
atuação em cidades onde não
estão formalmente instaladas

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

https://www.tanaarea.com.br/brasil/stf-suspende-liminares-queimpoem-as-defensorias-publicas-atuacao-em-cidades-onde-nao-estaoformalmente-instaladas/

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8551/2020/06/27/emacao-movida-pela-defensoria-justica-determina-aos-planos-de-saudeliberacao-de-carencia

ESPAÇO PB

STF garante autonomia para a
Defensoria Pública paraibana,
que registra déficit de 35% em
seus quadros
https://espacopb.com.br/v/stf-garante-autonomia-para-a-defensoriapublica-paraibana-que-registra-deficit-de-35-em-seus-quadros

21

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8552/2020/06/27/
defensoria-publica-garante-antecipacao-de-colacao-de-grau-deestudante-de-medicina

FAROL CORPORATIVO
MAISPB

MPF coordena campanha para
ajudar venezuelanos
https://www.maispb.com.br/471753/mpf-coordena-campanha-paraajudar-venezuelanos.html

22

Defensoria Pública garante
antecipação de colação de grau
de estudante de medicina

Defensoria Pública garante
antecipação de colação de grau
de estudante de medicina
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-garanteantecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

PARAÍBA RADIOBLOG

Suspensas liminares que
impõem às Defensorias
Públicas atuação em cidades
onde não estão instaladas
https://www.paraibaradioblog.com/2020/06/22/suspensas-liminaresque-impoem-as-defensorias-publicas-atuacao-em-cidades-onde-naoestao-instaladas/

Câmara de Mediação e
conciliação da DPE-PB mantém
média de atendimentos no mês
de abril
http://farolcorporativo.com.br/portal/camara-de-mediacao-e-conciliacaoda-dpe-pb-mantem-media-de-atendimentos-no-mes-de-abril/

ANADEP

26

PB: STF suspende liminares
que impõem às Defensorias
Públicas atuação em cidades
onde não estão instaladas

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

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44781

http://farolcorporativo.com.br/portal/justica-atendeu-ao-pedidoda-defensoria-publica-do-estado-da-paraiba-dpe-pb-para-que-asempresas-de-plano-de-saude-que-atuam-no-estado-autorizemindependentemente-do-prazo-de-carencia-imediata/

OAB PARAÍBA

OAB-PB, TJ, MPPB e
Defensoria Pública discutem
implantação da 1ª etapa do
retorno das atividades do
Poder Judiciário
https://portal.oabpb.org.br/2020/06/oab-pb-tj-mppb-e-defensoriapublica-discutem-implantacao-da-1a-etapa-do-retorno-das-atividadesdo-poder-judiciario/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Câmara de Mediação
e conciliação da DPEPB mantém média de
atendimentos no mês de abril
http://experienciajuridica.com.br/camara-de-mediacao-e-conciliacao-dadpe-pb-mantem-media-de-atendimentos-no-mes-de-abril/

Defensoria Pública garante
antecipação de colação de grau
de estudante de medicina
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-garanteantecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

Em ação movida pela
Defensoria, Justiça determina
aos planos de saúde liberação de
carência
http://experienciajuridica.com.br/em-acao-movida-pela-defensoriajustica-determina-aos-planos-de-saude-liberacao-de-carencia/

29

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-consegue-prisaodomiciliar-de-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos/

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas
http://experienciajuridica.com.br/dpe-pb-e-outras-15-defensoriaspedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas/

PARAÍBA

Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem
com HIV e diabetes em Patos
https://paraiba.com.br/2020/06/29/defensoria-publica-consegue-prisaodomiciliar-de-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos/

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas
https://paraiba.com.br/2020/06/29/dpe-pb-e-outras-15-defensoriaspedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem com
HIV e diabetes em Patos
https://www.tanaarea.com.br/policial/defensoria-publica-consegueprisao-domiciliar-de-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos-2/

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas
https://www.tanaarea.com.br/policial/dpe-pb-e-outras-15-defensoriaspedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas/

PORTAL DO LITORAL PB
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Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem com
HIV e diabetes em patos

Cresce procura por atendimento
no Chat Online da Defensoria
Pública
http://experienciajuridica.com.br/cresce-procura-por-atendimento-nochat-online-da-defensoria-publica/

CÂNDIDO NÓBREGA

Sicredi Evolução recebe Selo
de Responsabilidade da DPEPB por doação a instituições
de CG
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8563/2020/06/30/sicredievolucao-recebe-selo-de-responsabilidade-da-dpe-pb-por-doacao-ainstituicoes-de-cg

Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem com
HIV e diabetes em Patos
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8559/2020/06/30/
defensoria-publica-consegue-prisao-domiciliar-de-homem-com-hiv-ediabetes-em-patos

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8560/2020/06/30/dpe-pb-eoutras-15-defensorias-pedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoriade-presas-gravidas

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas

Cresce procura por atendimento
no Chat Online da Defensoria
Pública

http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-pb-e-outras-15-defensoriaspedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas/

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8558/2020/06/30/cresceprocura-por-atendimento-no-chat-online-da-defensoria-publica

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

FAROL CORPORATIVO

Sicredi Evolução recebe Selo
de Responsabilidade da DPEPB por doação a instituições
de CG

DPE-PB e outras 15 defensorias
pedem prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas

http://experienciajuridica.com.br/sicredi-evolucao-recebe-selo-deresponsabilidade-da-dpe-pb-por-doacao-instituicoes-de-cg/

http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-pb-e-outras-15-defensoriaspedem-prisao-domiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas/

TELEVISÃO

08

TAMBAÚ DA GENTE - TV TAMBAÚ

15

Tambaú da Gente - Defensoria
Pública oferece ajuda aos
beneficiários não contemplados
com o auxílio

MUITO MAIS NA BAND - TV MANAÍRA

Muito Mais Defensoria, com
Gerardo Rabello: Entrevista com
Defensora Pública Conceição
Arcoverde
https://www.facebook.com/TVManairaOficial/
videos/3594817827199390/

https://www.youtube.com/watch?v=VPKifQXvm80

16
11

BOM DIA PARAÍBA - TV CABO BRANCO

Coronavírus: Governo da PB
sanciona, com veto, medidas
para pessoas em situação de rua
https://globoplay.globo.com/v/8618745/

MUITO MAIS NA BAND - TV MANAÍRA

Muito Mais Defensoria, com
Gerardo Rabello: Entrevista com
Defensora Pública Maria dos
Remédios Mendes
https://www.facebook.com/207319419308089/
videos/2656702901266610/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

17

MUITO MAIS NA BAND - TV MANAÍRA

Muito Mais Defensoria, com
Gerardo Rabello: Entrevista com
Defensora Pública Fernanda
Peres
https://www.facebook.com/207319419308089/
videos/3181013755320174/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_
cardv

18

MUITO MAIS NA BAND - TV MANAÍRA

Muito Mais Defensoria, com
Gerardo Rabello: Entrevista com
Defensor Público Marcos Freitas
https://www.facebook.com/TVManairaOficial/videos/
vb.207319419308089/303165077480772/?type=2&theater
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