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WEB JORNALISMO

01

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensorias Públicas
recomendam à PMCG
acolhimento emergencial de
venezuelanos

05

http://experienciajuridica.com.br/defensorias-publicas-recomendampmcg-acolhimento-emergencial-de-venezuelanos/

G1

Defensorias Públicas
recomendam à PMCG
acolhimento emergencial de
venezuelanos

Comerciantes com lojas
fechadas em Patos, no Sertão
da PB, são cadastrados em loja
virtual

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8427/2020/05/01/
defensorias-publicas-recomendam-a-pmcg-acolhimento-emergencial-devenezuelanos

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/05/comerciantes-comlojas-fechadas-em-patos-no-sertao-da-pb-sao-cadastrados-em-lojavirtual.ghtml

FAROL CORPORATIVO

PARAÍBA MASTER

Defensorias Públicas
recomendam à PMCG
acolhimento emergencial de
venezuelanos

Prefeitura de Patos acata
sugestão da DPE-PB e cria
cadastro para comércio virtual
https://paraibamaster.com.br/2020/05/05/prefeitura-de-patos-acatasugestao-da-dpe-pb-e-cria-cadastro-para-comercio-virtual/

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensorias-publicas-recomendampmcg-acolhimento-emergencial-de-venezuelanos/

PARAÍBA

PATOS ONLINE

https://www.patosonline.com/defensoria-publica-faz-recomendacoes-aomunicipio-de-patos-e-cidades-circunvizinhas-sobre-isolamento-socialveja/

04

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Bancos de Campina Grande
deverão adotar medidas para
evitar aglomerações de pessoas
https://www.tjpb.jus.br/noticia/bancos-de-campina-grande-deveraoadotar-medidas-para-evitar-aglomeracoes-de-pessoas

PARAÍBA

Bancos de Campina Grande
deverão adotar medidas para
evitar aglomerações de pessoas

https://paraiba.com.br/2020/05/04/bancos-de-campina-grande-deveraoadotar-medidas-para-evitar-aglomeracoes-de-pessoas/

Defensoria Pública sugere e
Prefeitura de Patos cria cadastro
para comércio virtual no
município
https://www.patosonline.com/defensoria-publica-sugere-e-prefeitura-depatos-cria-cadastro-para-comercio-virtual-no-municipio/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública
faz recomendações ao
município de Patos e
cidades circunvizinhas sobre
isolamento social. Veja

PATOS ONLINE

Prefeitura de Patos cria cadastro
para comércio virtual no
município
https://paraiba.com.br/2020/05/05/prefeitura-de-patos-cria-cadastropara-comercio-virtual-no-municipio/

06

FOLHA PATOENSE

Novo detento do presídio de
Patos com covid-19 dividia
cela com outros apenados que
aguardam testagem
http://www.folhapatoense.com/2020/05/06/novo-detento-do-presidiode-patos-com-covid-19-dividia-cela-com-outros-apenados-queaguardam-testagem/

PARAÍBA

Defensoria Pública distribui
máscaras de proteção para
população carente de JP e
Bayeux
https://paraiba.com.br/2020/05/06/defensoria-publica-distribuimascaras-de-protecao-para-populacao-carente-de-jp-e-bayeux/

GOVERNO DA PARAÍBA

Covid-19: SEAP realiza
videoconferências com MPPB e
Defensoria Pública

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-administracaopenitenciaria/noticias/seap-realiza-videoconferencias-com-mppb-e-dpepara-tratar-de-acoes-contra-a-covid-19-nas-penitenciarias-da-paraiba

07

PATOS ONLINE

Defensoria Pública atua na
defesa de pessoas presas com
doenças crônicas na comarca
de Patos
https://www.patosonline.com/defensoria-publica-atua-na-defesa-depessoas-presas-com-doencas-cronicas-na-comarca-de-patos/
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EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Câmara de Mediação e
conciliação mantém média de
atendimento em abril
http://experienciajuridica.com.br/camara-de-mediacao-e-conciliacaomantem-media-de-atendimento-em-abril/

CÂNDIDO NÓBREGA

Câmara de Mediação e
conciliação mantém média de
atendimento em abril
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8446/2020/05/08/camarade-mediacao-e-conciliacao-mantem-media-de-atendimento-em-abril

FAROL CORPORATIVO

Câmara de Mediação e
conciliação mantém média de
atendimento em abril
http://farolcorporativo.com.br/portal/camara-de-mediacao-e-conciliacaomantem-media-de-atendimento-em-abril/

PARAÍBA

Implantação de atendimento
por videoconferência em
presídios avança na PB
https://paraiba.com.br/2020/05/08/implantacao-de-atendimento-porvideoconferencia-em-presidios-avanca-na-pb/

PARAÍBA MASTER

Mais de 160 famílias na PB
são beneficiadas com cestas
básicas doadas por defensores
públicos
https://paraibamaster.com.br/2020/05/08/mais-de-160-familias-napb-sao-beneficiadas-com-cestas-basicas-doadas-por-defensorespublicos/#:~:text=A%20vaquinha%20online%20promovida%20por,a%20grupos%20vulner%C3%A1veis%20do%20Estado.
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PATOS ONLINE

Defensoria itinerante estará
na cidade de Emas neste
sábado em ação social
https://www.patosonline.com/defensoria-itinerante-estara-na-cidade-deemas-neste-sabado-em-acao-social/
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PARAÍBA

Servidora conta jornada para
possibilitar que filho nascido
surdo voltasse a ouvir e falar
https://paraiba.com.br/2020/05/10/servidora-publica-conta-jornadapara-possibilitar-que-filho-nascido-surdo-voltasse-a-ouvir-e-falar/

11

ANADEP

PB: Servidora conta jornada
para possibilitar que filho
nascido surdo voltasse a ouvir
e falar
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44142

CÂNDIDO NÓBREGA

Servidora conta jornada para
possibilitar que filho nascido
surdo voltasse a ouvir e falar
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8452/2020/05/11/servidoraconta-jornada-para-possibilitar-que-filho-nascido-surdo-voltasse-aouvir-e-falar

FAROL CORPORATIVO

Servidora conta jornada para
possibilitar que filho nascido
surdo voltasse a ouvir e falar
http://farolcorporativo.com.br/portal/servidora-conta-jornada-parapossibilitar-que-filho-nascido-surdo-voltasse-ouvir-e-falar/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Servidora conta jornada para
possibilitar que filho nascido
surdo voltasse a ouvir e falar
http://experienciajuridica.com.br/servidora-conta-jornada-parapossibilitar-que-filho-nascido-surdo-voltasse-ouvir-e-falar/

PREFEITURA DE PATOS

Prefeito determina
fechamento dos mercados
públicos de Patos; força
policial poderá ser usada em
caso de descumprimento
http://patos.pb.gov.br/noticias/p2_articleid/10863

TJPB
FOLHA PATOENSE

Mais de 160 famílias na PB são
beneficiadas com cestas básicas
doadas por defensores públicos

http://www.folhapatoense.com/2020/05/08/mais-de-160-familias-saobeneficiadas-com-cestas-basicas-doadas-por-defensores-publicos/#.
XrU2VIOQWvM.facebook

Comitê estadual de
saúde discute combate à
Covid-19 em reunião por
videoconferência
https://www.tjpb.jus.br/noticia/comite-estadual-de-saude-discutecombate-a-covid-19-em-reuniao-por-videoconferencia
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PARAÍBA

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Comitê estadual de
saúde discute combate à
Covid-19 em reunião por
videoconferência

Justiça bloqueia R$ 1 milhão
do Itaú em ação coletiva
movida pela Defensoria
Pública

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/12/justica-bloqueia-r-1milhao-do-itau-em-acao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica-daparaiba/

https://paraiba.com.br/2020/05/12/comite-estadual-de-saude-discutecombate-a-covid-19-em-reuniao-por-videoconferencia/

MAIS PB PATOS ONLINE

G1 PB

Defensoria faz novas
recomendações e pede testes
de covid-19 para todo os
custodiados da penitenciária
Romero Nóbrega em Patos

Justiça bloqueia R$ 1 milhão
da conta do Itaú por não
cumprir medidas de prevenção
à Covid-19
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/12/justica-da-pbbloqueia-r-1-milhao-da-conta-do-itau-por-nao-cumprir-medidas-deprevencao-a-covid-19.ghtml

https://www.patosonline.com/defensoria-faz-novas-recomendacoes-epede-testes-de-covid-19-para-todos-os-custodiados-da-penitenciariaromero-nobrega-em-patos/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

PORTAL JURISTAS

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

http://experienciajuridica.com.br/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itau-emacao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica/

https://juristas.com.br/2020/05/12/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itau-emacao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica/

FAROL CORPORATIVO

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

CÂNDIDO NÓBREGA

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

http://farolcorporativo.com.br/portal/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itau-emacao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica/

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8454/2020/05/12/justicabloqueia-r-1-mi-do-itau-em-acao-coletiva-movida-pela-defensoriapublica

CLICK PB

Justiça bloqueia R$ 1 milhão
do Itaú após banco descumprir
medidas de prevenção à
Covid-19 em Campina Grande

PORTAL CORREIO

Comerciantes fazem cadastro
para loja virtual em Patos
https://portalcorreio.com.br/comerciantes-loja-virtual-patos/

https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-bloqueia-r-1-milhao-do-itauapos-banco-descumprir-medidas-de-prevencao-covid-19-em-campinagrande-283816.html

ANADEP

PB: Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44167

JURISTAS

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública
https://juristas.com.br/2020/05/12/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itau-emacao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica/

PBNEWS

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

https://pbnews.com.br/noticia/21717/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itauem-acao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica
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RESENHA POLITIKA

DPE-PB emite nota de pesar
pela morte Dr. Belarmino;
o defensor público que
trabalhou em Cajazeiras tinha
Covid-19
https://www.resenhapolitika.com.br/noticia/dpe-pb-emite-nota-depesar-pela-morte-dr-belarmino-o-defensor-publico-que-trabalhou-emcajazeiras-tinha-covid-19#:~:text=Belarmino%3B%20o%20defensor%20
p%C3%BAblico%20que%20trabalhou%20em%20Cajazeiras%20
tinha%20Covid%2D19,-Compartilhar&text=A%20Defensoria%20
P%C3%BAblica%20do%20Estado,Cajazeiras%2C%20no%20
Sert%C3%A3o%20da%20Para%C3%ADba.

PATOS ONLINE

Defensoria faz recomendações
e pede testes de covid-19 para
detentos do presídio de Patos
https://www.patosonline.com/defensoria-faz-recomendacoes-e-pedetestes-de-covid-19-para-detentos-do-presidio-de-patos-pb/

Número de policiais penais
com covid-19 aumenta 75% em
menos de uma semana, na PB

TÁ NA ÁREA

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

https://www.patosonline.com/numero-de-policiais-penais-com-covid-19aumenta-75-em-menos-de-uma-semana-na-pb/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-garanteantecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

PARLAMENTO PB

Justiça bloqueia R$ 1 mi do
Itaú em ação coletiva movida
pela Defensoria Pública

Coronavírus causa morte do
defensor público José Belarmino
https://parlamentopb.com.br/coronavirus-causa-morte-do-defensorpublico-jose-belarmino/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/justica-bloqueia-r-1-mi-do-itauem-acao-coletiva-movida-pela-defensoria-publica/

G1 PB

Idoso que morreu com Covid-19
superou deficiência visual para
se tornar defensor público na PB

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Covid-19: Defensoria Pública
garante antecipação de
colação de grau de estudante
de medicina

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/13/idoso-que-morreucom-suspeita-de-covid-19-superou-deficiencia-visual-para-se-tornardefensor-publico-na-pb.ghtml

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/13/covid-19-defensoriapublica-garante-antecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-demedicina/

FOLHA PATOENSE

Defensoria faz recomendações
e pede testes de covid-19 para
detentos do presídio de Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/05/13/defensoria-fazrecomendacoes-e-pede-testes-de-covid-19-para-detentos-do-presidiode-patos/
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FAROL CORPORATIVO

Corregedor se reúne com
coordenadores de núcleos
para discutir atendimento
http://farolcorporativo.com.br/portal/corregedor-se-reune-comcoordenadores-de-nucleos-para-discutir-atendimento/

Número de policiais penais
com covid-19 aumenta 75% em
menos de uma semana, na PB

CÂNDIDO NÓBREGA

Corregedor se reúne com
coordenadores de Núcleos
para discutir atendimento

http://www.folhapatoense.com/2020/05/13/numero-de-policiais-penaiscom-covid-19-aumenta-75-em-menos-de-uma-semana-na-pb/

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8462/2020/05/14/
corregedor-se-reune-com-coordenadores-de-nucleos-para-discutiratendimento

JORNAL DA PARAÍBA

Covid-19: Defensoria Pública
da PB recomenda testagem em
massa no presídio de Patos

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Corregedor se reúne com
coordenadores de Núcleos
para discutir atendimento

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/covid-19-defensoriapublica-da-pb-recomenda-testagem-em-massa-no-presidio-de-patos.
html

LIBERDADE PB

Defensoria faz recomendações
e pede testes de Covid-19 para
detentos do presídio de Patos
https://www.liberdadepb.com.br/defensoria-faz-recomendacoes-e-pedetestes-de-covid-19-para-detentos-do-presidio-de-patos-p/

PARAÍBA

http://experienciajuridica.com.br/corregedor-se-reune-comcoordenadores-de-nucleos-para-discutir-atendimento/
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FAROL CORPORATIVO

DPE garante antecipação de
colação de grau de estudante
de medicina
http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-garante-antecipacao-decolacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

CÂNDIDO NÓBREGA

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

DPE garante antecipação de
colação de grau de estudante
de medicina

https://paraiba.com.br/2020/05/13/defensoria-publica-garanteantecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8463/2020/05/15/dpegarante-antecipacao-de-colacao-de-grau-de-estudante-de-medicina

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

PAUTA PB

DPE garante antecipação de
colação de grau de estudante de
medicina

Defensoria Pública recomenda
à PMCG atualização diária de
leitos de UTI, respiradores e
testes

http://experienciajuridica.com.br/dpe-garante-antecipacao-de-colacaode-grau-de-estudante-de-medicina/

https://pautapb.com.br/2020/05/16/defensoria-publica-recomenda-apmcg-atualizacao-diaria-de-leitos-de-uti/

PORTAL DO LITORAL PB

DPE-PB ajuiza ação para
garantir merenda escolar a
alunos da rede pública de CG

18

http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-pb-ajuiza-acao-para-garantirmerenda-escolar-a-alunos-da-rede-publica-de-cg/

TÁ NA ÁREA

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública decreta
luto de três dias pelo
falecimento do ex-governador
Wilson Braga

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/dpe-pb-ajuiza-acao-paragarantir-merenda-escolar-a-alunos-da-rede-publica-de-cg/

PARAÍBA JÁ

DPE-PB ajuiza ação para
garantir merenda escolar a
alunos da rede pública de CG

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-decreta-lutode-tres-dias-pelo-falecimento-do-ex-governador-wilson-braga/

TÁ NA ÁREA

https://paraibaja.com.br/dpe-pb-ajuiza-acao-para-garantir-merendaescolar-a-alunos-da-rede-publica-de-cg/

Defensoria Pública decreta
luto de três dias pelo
falecimento do ex-governador
Wilson Braga

TJPB

Novo Ato Conjunto provoca
trabalho remoto na Justiça
até o dia 31 de maio e mantém
curso de prazos dos processos
eletrônicos

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-decreta-lutode-tres-dias-pelo-falecimento-do-ex-governador-wilson-braga/

PARAÍBA JÁ

DPE-PB decreta luto de três
dias pelo falecimento do exgovernador Wilson Braga

https://www.tjpb.jus.br/noticia/novo-ato-conjunto-prorrogatrabalho-remoto-na-justica-ate-o-dia-31-de-maio-e-mantem-cursode#:~:text=A%20edi%C3%A7%C3%A3o%20eletr%C3%B4nica%20do%20Di%C3%A1rio,maio%2C%20a%20vig%C3%AAncia%20dos%20atos

PORTAL JURISTAS

https://paraibaja.com.br/dpe-pb-decreta-luto-de-tres-dias-pelofalecimento-do-ex-governador-wilson-braga/

DPE garante antecipação de
colação de grau de estudante
de medicina

PORTAL T5

Políticos lamentam morte de
ex-governador Wilson Braga

https://juristas.com.br/2020/05/15/dpe-garante-antecipacao-decolacao-de-grau-de-estudante-de-medicina/

https://www.portalt5.com.br/noticias/politica/2020/5/329892-politicoslamentam-morte-de-ex-governador-wilson-braga

PARAÍBA ONLINE

DPE garante antecipação de
colação de grau de estudante
de medicina

MPPB

Prorrogado prazo de trabalho
remoto até 31 de maio no
MPPB, TJ, OAB e Defensoria

https://paraibaonline.com.br/2020/05/defensoria-publica-recomenda-apmcg-atualizacao-diaria-de-leitos-de-uti/

http://www.mppb.mp.br/index.php/38-noticias/procuradoriageral/22310-prorrogado-prazo-de-trabalho-remoto-ate-31-de-maio-nomppb-tj-oab-e-defensoria

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Defensoria Pública recomenda
à PMCG atualização diária de
leitos de UTI, respiradores e
testes
https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/16/defensoria-publicarecomenda-a-pmcg-atualizacao-diaria-de-leitos-de-uti-respiradores-etestes/

Defensoria Pública decreta
luto de três dias pelo
falecimento do ex-governador
Wilson Braga
https://pbnews.com.br/noticia/21768/defensoria-publica-decreta-lutode-tres-dias-pelo-falecimento-do-ex-governador-wilson-braga

DPE-PB ajuíza ação para
garantir merenda escolar a
alunos da rede pública de CG
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PB NEWS

19

PAUTA PB

Inscrições para Ouvidoria
Geral da DPE-PB encerram no
próximo dia 25; veja como fazer
https://pautapb.com.br/2020/05/19/inscricoes-para-ouvidoria-geral-dadpe-pb-encerram-no-proximo-dia-25/

G1 PB

PREFEITURA DE PATOS

Município de Patos alinha
determinações com órgãos
fiscalizadores para combate à
pandemia

MPF registra 225 denúncias
de problemas por não
recebimento do auxílio
emergencial na Paraíba

http://patos.pb.gov.br/noticias/p2_articleid/10876

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/19/mpf-registra-225denuncias-de-problemas-por-nao-recebimento-do-auxilio-emergencialna-paraiba.ghtml

PATOS ONLINE

Ministérios Públicos
recomendam que Prefeitura
de Patos intensifique medidas
contra o Covid-19

PORTAL DO LITORAL PB

Inscrições para ouvidoria
geral da DPE-PB encerram
no próximo dia 25; veja como
fazer

https://www.patosonline.com/ministerios-publicos-recomendam-queprefeitura-de-patos-intensifique-medidas-contra-o-covid-19/

http://www.portaldolitoralpb.com.br/inscricoes-para-ouvidoria-geral-dadpe-pb-encerram-no-proximo-dia-25-veja-como-fazer/

MPF PB

MPF, MPT, MP/PB e DPE
recomendam que prefeitura de
Patos intensifique providências
para combater avanço do novo
coronavírus
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/mpf-mpt-mp-pbe-dpe-recomendam-que-prefeitura-de-patos-intensifique-providenciaspara-combater-avanco-do-novo-coronavirus

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública decreta luto
de três dias pelo falecimento do
ex-governador Wilson Braga
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8467/2020/05/19/
defensoria-publica-decreta-luto-de-tres-dias-pelo-falecimento-do-exgovernador-wilson-braga

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública decreta luto
de três dias pelo falecimento do
ex-governador Wilson Braga
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-decreta-lutode-tres-dias-pelo-falecimento-do-ex-governador-wilson-braga/

ANADEP

PB: Dia do defensor público é
celebrado nesta terça, 19

20

PARAÍBA ONLINE

ALPB vai apreciar projeto
que protege população de rua
durante pandemia
https://paraibaonline.com.br/2020/05/alpb-vai-apreciar-projeto-queprotege-populacao-de-rua-durante-pandemia/
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G1 PB

Plano emergencial de proteção
a pessoas em situação de rua é
aprovado pelo legislativo na PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/21/plano-emergencialde-protecao-a-pessoas-em-situacao-de-rua-e-aprovado-pelo-legislativona-pb.ghtml

ANADEP

PB: Defensoria Pública
recomenda internação
imediata de grávidas com
acompanhante
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=44334#:~:text=PB%3A%20Defensoria%20
P%C3%BAblica%20recomenda%20interna%C3%A7%C3%A3o%20
imediata%20de%20gr%C3%A1vidas%20com%20acompanhante,Fonte%3A%20ASCOM%2FDPE&text=A%20defensora%20
p%C3%BAblica%20que%20atua,%24%20900%2C%20sem%20
pr%C3%A9vio%20aviso.

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44287

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública decreta
luto de três dias pelo
falecimento do ex-governador
Wilson Braga
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-decreta-luto-detres-dias-pelo-falecimento-do-ex-governador-wilson-braga/

Homenagem prestada
por associação emociona
defensores públicos no seu dia

http://experienciajuridica.com.br/homenagem-prestada-por-associacaoemociona-defensores-publicos-no-seu-dia/

PORTAL T5

Defensoria Pública recomenda
internação imediata de
grávidas com acompanhante
em maternidades de JP
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/5/331085defensoria-recomenda-internacao-de-gravidas-com-acompanhante-emmaternidades-de-jp

MAIS PB

DPE quer internar grávida com
acompanhante
https://www.maispb.com.br/465146/dpe-recomenda-internacao-degravidas-com-acompanhante.html

CÂNDIDO NÓBREGA

PARAÍBA RÁDIO BLOG

APDP defende orçamento
para a DPE durante audiência
pública remota

MP recomenda que prefeitura
de Patos intensifique
providências de combate do
novo coronavírus

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8477/2020/05/23/apdpdefende-orcamento-para-a-dpe-durante-audiencia-publica-remota

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/21/mp-recomenda-queprefeitura-de-patos-intensifique-providencias-de-combate-do-novocoronavirus/

FAROL CORPORATIVO

APDP defende orçamento
para a DPE durante audiência
pública remota

BRASIL DE FATO

Centenas de pessoas ficam sem
auxílio emergencial na PB e
denunciam ao MPF e DPU

http://farolcorporativo.com.br/portal/apdp-defende-orcamento-paradpe-durante-audiencia-publica-remota/

https://www.brasildefatopb.com.br/2020/05/21/centenas-de-pessoasficam-sem-auxilio-emergencial-na-pb-e-denunciam-ao-mpf-e-dpu
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EXPERIÊNCIA JURÍDICA

APDP defende orçamento
para DPE durante audiência
pública remota

JORNAL DA PARAÍBA

Justiça determina distribuição
de alimentos da merenda
escolar a alunos da rede
municipal de CG

http://experienciajuridica.com.br/apdp-defende-orcamento-para-dpedurante-audiencia-publica-remota/

FOLHA PATOENSE

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/justica-determinadistribuicao-da-merenda-escolar-alunos-da-rede-municipal-de-cg.html

Estudo da UFPB aponta que
aproximadamente 2,5 mil
pessoas serão infectadas pela
covid-19, em Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/05/23/estudo-da-ufpb-apontaque-aproximadamente-25-mil-pessoas-serao-infectadas-pela-covid-19em-patos/

Defensoria Pública recomenda
lockdown em Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/05/23/defensoria-publicarecomenda-lockdown-em-patos/

ANADEP
PARAÍBA MASTER

CORONAVÍRUS: Justiça defere
pedido da DPE-PB e determina à
PMCG distribuição de alimentos
da merenda escolar a alunos da
rede pública

Estudo aponta interiorização
da Covid-19 na Paraíba
https://paraibamaster.com.br/2020/05/23/estudo-aponta-interiorizacaoda-covid-19-na-paraiba/

JORNAL DA PARAÍBA

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44367
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Crescimento de 478% nos
casos de covid-19 em Patos
faz Defensoria Pública
recomendar ‘lockdown’

PATOS ONLINE

Estudo encomendado pela
Defensoria Pública de Patos
mostra interiorização do novo
coronavírus na PB
https://www.patosonline.com/estudo-encomendado-pela-defensoriapublica-de-patos-mostra-interiorizacao-do-novocoronavirus-na-pb/

2,5 mil pessoas serão
infectadas pela covid-19, em
Patos, aponta estudo da UFPB
https://www.patosonline.com/25-mil-pessoas-serao-infectadas-pelacovid-19-em-patos-aponta-estudo-da-ufpb/

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/crescimento-de-478nos-casos-de-covid-19-em-patos-faz-defensoria-publica-recomendarlockdown.html
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ESPAÇO PB

Defensoria Pública da Paraíba
pede prisão domiciliar ou
liberdade provisória de presas
grávidas
https://espacopb.com.br/v/defensoria-publica-da-paraiba-pede-prisaodomiciliar-ou-liberdade-provisoria-de-presas-gravidas

PARAÍBA

BRASIL DE FATO PB

Defensoria Pública pede
prisão domiciliar ou liberdade
provisória para presas grávidas

PMJP desloca famílias do Terra
Prometida para ginásio de
escola e situação é caótica

https://paraiba.com.br/2020/05/24/defensoria-publica-pede-prisaodomiciliar-ou-liberdade-provisoria-para-presas-gravidas/

https://www.brasildefatopb.com.br/2020/05/25/pmjp-desloca-familiasdo-terra-prometida-para-ginasio-de-escola-e-situacao-e-caotica

Defensoria realiza uma semana
de lives sobre atuação em
tempos de pandemia
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https://paraiba.com.br/2020/05/24/defensoria-realiza-uma-semana-delives-sobre-atuacao-em-tempos-de-pandemia/

PATOL ONLINE

Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem
com HIV e diabetes em Patos
https://www.patosonline.com/defensoria-publica-consegue-prisaodomiciliar-de-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos/

PORTAL DO LITORAL PB
TÁ NA ÁREA

APDP defende orçamento para
a DPE durante audiência pública
remota

Defensoria Pública consegue
prisão domiciliar de homem com
HIV e diabetes em Patos

http://www.portaldolitoralpb.com.br/apdp-defende-orcamento-para-adpe-durante-audiencia-publica-remota/

PARAÍBA ONLINE

Estudo mostra interiorização do
novo coronavírus na Paraíba
https://paraibaonline.com.br/2020/05/estudo-mostra-interiorizacao-donovo-coronavirus-na-paraiba/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-publica-consegueprisao-domiciliar-de-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos/
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FOLHA PATOENSE

Estudo indica interiorização do
coronavírus na Paraíba

ANADEP

PB: Cresce procura por
atendimento no Chat Online da
Defensoria Pública

T5

Defensoria Pública da Paraíba
pede liberdade provisória de
grávidas detentas

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44418

PB: Doação de 300 cestas
básicas confere Selo de
Responsabilidade Social a mais
uma empresa de CG

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/5/332244defensoria-publica-da-pb-pede-liberdade-provisoria-de-gravidasdetentas

PORTAL CORREIO

Estudo indica interiorização do
coronavírus na Paraíba

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=44419

FOLHA PATOENSE

https://portalcorreio.com.br/estudo-indica-interiorizacao-docoronavirus-na-paraiba/

Justiça concede prisão
domiciliar a homem com HIV e
diabetes, em Patos

TÁ NA ÁREA

https://portalcorreio.com.br/estudo-indica-interiorizacao-docoronavirus-na-paraiba/

ANADEP

CORONAVÍRUS: DPE/PB
realiza uma semana de lives
sobre atuação em tempos de
pandemia
https://portalcorreio.com.br/estudo-indica-interiorizacao-docoronavirus-na-paraiba/

Cresce procura por
atendimento no Chat Online
da Defensoria Pública na
Paraíba
http://ivandneysena.com.br/noticia/1423/cresce-procura-poratendimento-no-chat-online-da-defensoria-publica-na-paraiba

http://www.folhapatoense.com/2020/05/24/estudo-indicainteriorizacao-do-coronavirus-na-paraiba/

APDP defende orçamento para
a DPE durante audiência pública
remota

IVANDNEY SENA

http://www.folhapatoense.com/2020/05/27/justica-concede-prisaodomiciliar-a-homem-com-hiv-e-diabetes-em-patos/
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FOLHA PATOENSE

MPPB, Defensoria e SMS
discutem regularização
da disponibilização de
medicamentos e insumos a
pessoas com deficiência
http://www.folhapatoense.com/2020/05/29/mppb-defensoria-e-smsdiscutem-regularizacao-da-disponibilizacao-de-medicamentos-einsumos-a-pessoas-com-deficiencia/

MPPB

Órgãos se reúnem com
representantes de rádio e TV
para discutir a acessibilidade na
programação
http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22366orgaos-se-reunem-com-representantes-de-radio-e-tv-para-discutir-aacessibilidade-na-programacao

MPPB, Defensoria e SMS
discutem regularização
da disponibilização de
medicamentos e insumos a
pessoas com deficiência
http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22366orgaos-se-reunem-com-representantes-de-radio-e-tv-para-discutir-aacessibilidade-na-programacao
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PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública em
Campina Grande só terá
atendimento na quinta-feira
https://paraibaonline.com.br/2020/05/defensoria-publica-em-campinagrande-so-tera-atendimento-na-quinta-feira/
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PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública da Paraíba
discutirá racismo em uma série
de lives
https://paraibaonline.com.br/2020/05/defensoria-publica-da-paraibadiscutira-racismo-em-uma-serie-de-lives/

TELEVISÃO

19

CIDADE EM AÇÃO - TV ARAPUAN

Cidade em Ação - Defensoria
pública funciona com
atendimento especial na
quarentena
https://www.youtube.com/watch?v=i-mT0q1Zho8

26

CORREIO MANHÃ - TV CORREIO

Especialistas prevê pico da
doença na metade do mês de
junho
https://www.youtube.com/watch?v=E5YZPQA7hs0
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