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CLIPPING
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MÍDIA PB

Órgãos discutem criação de
comitê para integrar redes
de atenção a refugiados
venezuelanos

05

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública realiza ação
itinerante na Lagoa nesta sextafeira
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8285/2020/03/05/
defensoria-publica-realiza-acao-itinerante-na-lagoa-nesta-sexta-feira

http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/paraiba-criacomite-para-integrar-redes-de-atencao-a-refugiados-venezuelanos

05

PARAÍBA JÁ
PARLAMENTO PB

Defensoria Pública realiza ação
itinerante na Lagoa nesta sextafeira

Órgãos discutem criação de
comitê para integrar redes de
atenção a venezuelanos

https://paraibaja.com.br/defensoria-publica-realiza-acao-itinerante-nalagoa-nesta-sexta-feira/

https://parlamentopb.com.br/orgaos-discutem-criacao-de-comite-paraintegrar-redes-de-atencao-a-refugiados-venezuelanos/

MAIS PB

Defensoria oferece serviços no
Parque da Lagoa

06

https://www.maispb.com.br/450930/defensoria-oferece-servicos-noparque-da-lagoa.html

PARAÍBA JÁ

Defensoria Pública inaugura sala
de atendimento no Fórum Cível
da Capital
https://paraibaja.com.br/defensoria-publica-inaugura-sala-deatendimento-no-forum-civel-da-capital/
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PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública se une a
movimento de mulheres da
Paraíba neste domingo

https://paraibaonline.com.br/2020/03/defensoria-publica-se-une-amovimento-de-mulheres-da-paraiba-neste-domingo/
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ALÉM DOS FATOS

Defensoria oferece serviços no
Parque da Lagoa
http://www.alemdosfatos.com.br/paraiba/defensoria-oferece-servicosno-parque-da-lagoa/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública realiza ação
itinerante na Lagoa nesta sextafeira
https://bit.ly/2AiDEpI

GOV PB

Nota Técnica reforça notificação
compulsória para casos
suspeitos do novo Coronavírus
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/nota-tecnica-reforca-notificacaocompulsoria-para-casos-suspeitos-do-novo-coronavirus

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Itinerante vai
beneficiar população de mais
de 50 cidades até junho;
Monteiro é o próximo destino
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-itinerante-vaibeneficiar-populacao-de-mais-de-50-cidades-ate-junho-monteiro-e-oproximo-destino/

PARAÍBA ONLINE

PORTAL TV CARIRI

Na Paraíba: Nota Técnica
reforça notificação para casos
suspeitos do Coronavírus

Defensoria Itinerante chega
em Monteiro e vai beneficiar
população do Cariri até a
próxima sexta (13)

https://paraibaonline.com.br/2020/03/na-paraiba-nota-tecnica-reforcanotificacao-para-casos-suspeitos-do-coronavirus/

https://www.portaltvcariri.com.br/defensoria-itinerante-chega-emmonteiro-e-vai-beneficiar-populacao-do-cariri-ate-a-proxima-sexta-13/

MPPB

CÂNDIDO NÓBREGA

Nota técnica reitera
obrigatoriedade de notificação
imediata de casos suspeitos de
coronavírus

Defensoria Itinerante vai
beneficiar população de mais
de 50 cidades até junho;
Monteiro é o próximo destino

http://www.mppb.mp.br/index.php/30-noticias/saude/22073-notatecnica-reitera-obrigatoriedade-de-notificacao-imediata-de-casossuspeitos-de-coronavirus

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8297/2020/03/10/
defensoria-itinerante-vai-beneficiar-populacao-de-mais-de-50-cidadesate-junho-monteiro-e-o-proximo-destino

WSCOM

CLICK PB

Nota Técnica reforça
notificação compulsória para
casos suspeitos do novo
coronavírus; entenda

Secretaria de Saúde assina
nota compulsória para casos
suspeitos do novo Coronavírus
na Paraíba

https://wscom.com.br/nota-tecnica-reforca-notificacao-compulsoriapara-casos-suspeitos-do-novo-coronavirus-entenda/

https://www.clickpb.com.br/saude/secretaria-de-saude-assinanota-compulsoria-para-casos-suspeitos-do-novo-coronavirus-naparaiba-279543.html

PORTAL DIÁRIO

Nota técnica reforça
notificação compulsória para
casos suspeitos do novo
Coronavírus

TÁ NA ÁREA

Defensoria Itinerante vai
beneficiar população de mais
de 50 cidades até junho;
Monteiro é o próximo destino
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-itinerante-vaibeneficiar-populacao-de-mais-de-50-cidades-ate-junho-monteiro-e-oproximo-destino
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https://www.diariodosertao.com.br/noticias/saude/464291/notatecnica-reforca-notificacao-compulsoria-para-casos-suspeitos-do-novocoronavirus.html

CLICK PB

Prefeituras não recolhem
contribuição previdenciária
e têm contas rejeitadas pelo
TCE-PB
https://www.clickpb.com.br/paraiba/prefeituras-nao-recolhemcontribuicao-previdenciaria-e-tem-contas-rejeitadas-pelo-tcepb-279697.ht

FOLHA PATOENSE

Defensora pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada em Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/03/11/defensora-publicaconsegue-anular-prisao-genericamente-fundamentada-em-patos/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Itinerante vai
beneficiar população de mais
de 50 cidades até junho;
Monteiro é o próximo destino

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-itinerante-vai-beneficiarpopulacao-de-mais-de-50-cidades-ate-junho-monteiro-e-o-proximodestino/

MPF PB

Nota técnica reitera
obrigatoriedade de notificação
imediata de casos suspeitos de
coronavírus
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/nota-tecnicareitera-obrigatoriedade-de-notificacao-imediata-de-casos-suspeitos-decoronavirus

NOTÍCIA EXTRA

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada

https://www.noticiaextra.com/as-extras/defensoria-publica-consegueanular-prisao-genericamente-fundamentada#.XmkyIdV0ujk.whatsapp

PORTAL JURISTAS

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada
https://juristas.com.br/2020/03/11/defensoria-publica/

Prefeitos da região de Patos
tem contas na pauta do TCE
desta quarta

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2365/prefeitos-da-regiaode-patos-tem-contas-na-pauta-do-tce-desta-quarta

PARAÍBA RADIOBLOG

Aprovadas as contas de
2017 da gestão de Madalena
Abrantes à frente da DPE-PB

https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/11/aprovadas-as-contasde-2017-da-gestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb/

ANADEP
REPÓRTER PB

PATOS: Defensoria Pública
consegue anular prisão
genericamente fundamentada
https://www.reporterpb.com.br/noticia/sertao/2020/03/11/
patos-defensoria-publica-consegue-anular-prisao-genericamentefundamentada/Defensor/100949.html

PB: DPE participa de
julgamento da ação que
revoga lei do passe livre para
pacientes com transtorno
mental
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=43293

PATOS METRÓPOLE

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2362/defensoria-publicaconsegue-anular-prisao-genericamente-fundamentada

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2367/tce-aprova-contasde-2017-da-gestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb

PARAÍBA.COM

TJPB julga ADI que revoga lei do
passe livre para pacientes com
transtorno mental
https://paraiba.com.br/2020/03/11/tjpb-julga-adi-que-revoga-lei-dopasse-livre-para-pacientes-com-transtorno-mental/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-consegueanular-prisao-genericamente-fundamentada/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8299/2020/03/11/
defensoria-publica-consegue-anular-prisao-genericamentefundamentada
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FAROL CORPORATIVO

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-consegueanular-prisao-genericamente-fundamentada/

http://experienciajuridica.com.br/tce-aprova-contas-de-2017-da-gestaode-madalena-abrantes-frente-da-dpe-pb/

PORTAL DO LITORAL PB

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

http://farolcorporativo.com.br/portal/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-frente-da-dpe-pb/

http://www.portaldolitoralpb.com.br/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb/

PB NEWS

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública consegue
anular prisão genericamente
fundamentada

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/defensoria-publica-consegueanular-prisao-genericamente-fundamentada.html

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

http://pbnews.com.br/cidades/2020/03/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb.html

PARAÍBA.COM

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB
https://paraiba.com.br/2020/03/12/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb/

NOTÍCIA EXTRA

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB
https://www.noticiaextra.com/estados/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb#.XmpMeX7kI8U.
whatsapp

PORTAL JURISTAS

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB
https://juristas.com.br/2020/03/12/madalena-abrantes/

REPÓRTER PB

TCE aprova contas de 2017 da
gestão de Madalena Abrantes
à frente da DPE-PB

https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/03/12/tce-aprovacontas-de-2017-da-gestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb/
Tce/100984.html

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/tce-aprova-contas-de-2017-dagestao-de-madalena-abrantes-a-frente-da-dpe-pb/
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SÓ PB

Cida Ramos discute
acessibilidade e inclusão para
pessoas com deficiência na
Defensoria Pública da Paraíba
http://www.sopb.com.br/paraiba/cida-ramos-discute-acessibilidade-einclusao-para-pessoas-com-deficiencia-na-defensoria-publica-da-paraiba

TJPB

TJPB, MP e Defensoria
assinarão ato conjunto com
medidas de prevenção ao
coronavírus nesta segunda
https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-mp-e-defensoria-assinarao-atoconjunto-com-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus-nesta

CLICK PB

Procurador-geral suspende
eventos do MPPB e comitê
vai monitorar preços de álcool
e máscaras e ações de saúde
pública contra coronavírus

https://www.clickpb.com.br/paraiba/procurador-geral-suspende-eventosdo-mppb-e-comite-vai-monitorar-precos-de-alcool-e-mascaras-e-acoesde-saude-publica-contra-coronavirus-279903.html

PREFEITURA DE TAPEROÁ

Projeto Itinerante da
Defensoria Pública do Estado
da Paraíba (DPE-PB) chega
nesta segunda-feira (16) em
Taperoá
http://taperoa.pb.gov.br/noticias/-projeto-itinerante-da-a640.html

GOV PB

Sistema prisional terá nota
técnica específica sobre
prevenção ao coronavírus

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/sistema-prisional-tera-nota-tecnicaespecifica-sobre-prevencao-ao-coronavirus
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PARAÍBA.COM

16

PORTAL T5

TJPB, MPPB e OAB-PB
publicam ato conjunto
com medidas para coibir
propagação do coronavírus
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/3/307237-tjpbmppb-e-oab-pb-publicam-ato-conjunto-com-medidas-para-coibirpropagacao-do-coronavirus

Sistema prisional terá nota
técnica específica sobre
prevenção ao coronavírus
https://paraiba.com.br/2020/03/14/sistema-prisional-tera-nota-tecnicaespecifica-sobre-prevencao-ao-coronavirus/

A UNIÃO

Sistema prisional terá nota
técnica específica sobre
prevenção ao coronavírus
https://auniao.pb.gov.br/noticias/caderno_politicas/sistema-prisionaltera-nota-tecnica-especifica-sobre-prevencao-ao-coronavirus

PARAÍBA ONLINE

Sistema prisional terá nota
técnica específica sobre
prevenção ao coronavírus
https://paraibaonline.com.br/2020/03/sistema-prisional-tera-notatecnica-especifica-sobre-prevencao-ao-coronavirus/

MAIS PB

TJ dispensa funcionários
idosos e gestantes
https://www.maispb.com.br/453066/coronavirus-judiciario-dispensafuncionarios-com-mais-de-60-anos-e-gestantes.html

PARAÍBA JÁ

Defensoria Itinerante realiza
atendimentos nesta segunda e
terça-feira na região de CG
https://paraibaja.com.br/defensoria-itinerante-realiza-atendimentosnesta-segunda-e-terca-feira-na-regiao-de-cg/

CÂNDIDO NÓBREGA

Taperoá e Juazeirinho são
destinos da Defensoria
Itinerante
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8310/2020/03/16/taperoae-juazeirinho-sao-destinos-da-defensoria-itinerante

OAB PB
POLITICA NEWS

Taperoá e Juazeirinho são
os próximos destinos da
Defensoria Itinerante

Taperoá e Juazeirinho são os próximos destinos da Defensoria Itinerante
http://politicanews.com.br/2020/03/14/taperoa-e-juazeirinho-sao-osproximos-destinos-da-defensoria-itinerante/

PARLAMENTO PB

TJPB, MPPB e Defensoria
assinarão ato conjunto com
medidas de prevenção ao
coronavírus

https://parlamentopb.com.br/tjpb-mppb-e-defensoria-assinarao-atoconjunto-com-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/

PATOS ONLINE

Taperoá e Juazeirinho são
os próximos destinos da
Defensoria Itinerante

https://www.patosonline.com/taperoa-e-juazeirinho-sao-os-proximosdestinos-da-defensoria-itinerante/

OAB-PB, TJ, MPPB e
Defensoria assinam ato
conjunto com medidas de
prevenção ao coronavírus
https://portal.oabpb.org.br/2020/03/oab-pb-tj-mppb-e-defensoriaassinam-ato-conjunto-com-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/

POLÊMICA PARAÍBA

Veja o que foi alterado como
medida de prevenção ao
coronavírus na Paraíba
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/veja-o-que-foi-alteradocomo-medida-de-prevencao-ao-coronavirus-na-paraiba/

PB AGORA

TJPB, MP e Defensoria
assinam nesta 2ª ato conjunto
com medidas de prevenção ao
coronavírus
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/tjpb-mp-e-defensoriaassinam-nesta-2a-ato-conjunto-com-medidas-de-prevencao-aocoronavirus/

CLICK PB

G1 PB

Tribunal de Justiça cancela
audiências e autoriza
expediente domiciliar para
magistrados e servidores

Justiça, MPPB e OAB
publicam ato com medidas
preventivas ao coronavírus
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/17/justica-mppb-eoab-publicam-ato-com-medidas-preventivas-ao-coronavirus.ghtml

https://www.clickpb.com.br/paraiba/tribunal-de-justica-cancelaaudiencias-e-autoriza-expediente-domiciliar-para-magistrados-eservidores-280087.html

PARAÍBA MASTER

Coronavírus: TJPB, MPPB
e OAB publicam ato com
medidas preventivas

TJPB assina ato conjunto com
medidas de prevenção ao
Coronavírus nesta segunda-feira

https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/17/coronavirus-tjpbmppb-e-oab-publicam-ato-com-medidas-preventivas/

https://www.clickpb.com.br/paraiba/tjpb-assina-ato-conjunto-commedidas-de-prevencao-ao-coronavirus-nesta-segunda-feira-280037.html

PARAÍBA ONLINE

Ato conjunto dos Órgãos da
Justiça decreta teletrabalho e
reduz atendimentos
https://paraibaonline.com.br/2020/03/ato-conjunto-dos-orgaos-dajustica-decreta-teletrabalho-e-reduz-atendimentos/

ALÉM DOS FATOS

Coronavírus: TJPB, MPPB
e OAB-PB publicam ato
conjunto com medidas para
combater pandemia
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http://www.alemdosfatos.com.br/paraiba/corona-virus-tjpb-mppb-e-oabpb-publicam-ato-conjunto-com-medidas-para-combater-pandemia/

PORTAL VALE NOTÍCIAS

Órgãos criam medidas em
conjunto com Ministério
Público e alguns serviços são
suspensos na PB

https://www.portalvalenoticias.com.br/noticia/1496/orgaos-criammedidas-em-conjunto-com-ministerio-publico-e-algusn-servicos-saosuspensos-na-pb

TJPB

Coronavírus: Ato Conjunto
TJPB/MPPB/DPE/OAB nº
02/2020 suspende audiências
e sessões dos colegiados
https://www.tjpb.jus.br/noticia/coronavirus-ato-conjuntotjpbmppbdpeoab-no-022020-suspende-audiencias-e-sessoes-dos

18

MPPB

Suspenso expediente
presencial no MPPB, TJ e
Defensoria

http://www.mppb.mp.br/index.php/home/pgjb/38-noticias/
procuradoria-geral/22110-suspenso-expediente-no-mppb-tj-edefensoria

PARAÍBA JÁ

DPU e DPE dão 10 dias para
que Cartaxo aplique medidas
de proteção ao coronavírus
para moradores de rua

https://paraibaja.com.br/dpu-e-dpe-dao-10-dias-para-que-cartaxoaplique-medidas-de-protecao-ao-coronavirus-para-moradores-de-rua/

MPPB, TJPB e Defensoria
Pública também suspendem
expediente presencial a partir
desta quinta

https://paraibaja.com.br/mppb-tjpb-e-defensoria-publica-tambemsuspendem-expediente-presencial-a-partir-desta-quinta/

PORTAL 40 GRAUS

Diretora do Fórum Miguel
Sátyro suspende atendimento
presencial ao público
http://www.portal40graus.com/noticias/gerais/coronavirus-a15101.html

PARAÍBA RADIOBLOG

Corona: DPE atenderá apenas
casos urgentes e adota
revezamento e teletrabalho
para servidores

https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/18/corona-dpe-atenderaapenas-casos-urgentes-e-adota-revezamento-e-teletrabalho-paraservidores/

CLICK PB

Justiça suspende expediente
presencial em todas as
unidades do Poder Judiciário,
Ministério Público e
Defensoria Pública da Paraíba

https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-suspende-expedientepresencial-em-todas-unidades-do-poder-judiciario-ministerio-publico-edefensoria-publica-da-paraiba-280273.html

PARAÍBA MASTER

Prefeitura de JP deve tomar
medidas para proteger
moradores de rua do
coronavírus

https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/18/prefeitura-de-jpdeve-tomar-medidas-para-proteger-moradores-de-rua-do-coronavirus/

JORNAL DA PARAÍBA

Covid-19: Novo Ato Conjunto
suspende audiências de
custódia e júri que não possam
ser realizados de forma virtual

http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2020/03/18/covid-19-novoato-conjunto-suspende-audiencias-de-custodia-e-juri-que-nao-possamser-realizados-de-forma-virtual/

TÁ NA ÁREA

Defensoria atenderá apenas
casos urgentes e adota
revezamento e teletrabalho
para servidores
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/defensoria-atendera-apenascasos-urgentes-e-adota-revezamento-e-teletrabalho-para-servidores/

G1 PB

Audiências de custódia e júris
que não possam acontecer de
forma virtual são suspensos,
na PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/18/audiencias-decustodia-e-juris-que-nao-possam-acontecer-de-forma-virtual-saosuspensos-na-pb.ghtml

João Pessoa deve ter medidas
contra o coronavírus para
moradores de rua, orientam
defensorias
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/18/joao-pessoadeve-ter-medidas-contra-o-coronavirus-para-moradores-de-ruaorientam-defensorias.ghtml

PARAÍBA.COM

Coronavírus: Ato Conjunto
TJPB/MPPB/DPE/OAB
suspende audiências e sessões
dos colegiados
https://paraiba.com.br/2020/03/18/coronavirus-ato-conjunto-tjpbmppb-dpe-oab-suspende-audiencias-e-sessoes-dos-colegiados/

PARAÍBA ONLINE

Coronavírus: defensorias
recomendam que Prefeitura de
João Pessoa adote medidas para
moradores em situação de rua
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/coronavirus-defensoriasrecomendam-que-prefeitura-de-joao-pessoa-adote-medidas-paramoradores-em-situacao-de-rua.html

Ministério Público, Defensoria
e Tribunal de Justiça
da Paraíba suspendem
expediente
https://paraibaonline.com.br/2020/03/ministerio-publico-defensoria-etribunal-de-justica-da-paraiba-suspendem-expediente/

PATOS METRÓPOLE

Campanha Nacional 202:
assessores de comunicação
reúnem-se em Brasília

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2417/campanha-nacional202-assessores-de-comunicacao-reunem-se-em-brasilia

PARLAMENTO PB

MP, TJ e Defensoria
suspendem expediente e
adotam trabalho de casa

https://parlamentopb.com.br/mp-tj-e-defensoria-suspendem-expedientee-adotam-trabalho-de-casa/
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PB NEWS

Defensoria atenderá apenas
casos urgentes e adota
revezamento e teletrabalho
para servidores

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/defensoria-atendera-apenascasos-urgentes-e-adota-revezamento-e-teletrabalho-para-servidores.
html

G1 PB

Defensoria recomenda
que Cagepa e Energisa não
interrompam serviços, na PB

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/19/defensoriarecomenda-que-cagepa-e-energisa-nao-interrompam-servicos-na-pb.
ghtml

PORTAL T5

Cagepa suspende corte de
água de inadimplentes durante
pandemia de coronavírus, na PB
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/3/309408-cagepasuspende-corte-de-agua-de-inadimplentes-durante-pandemia-decoronavirus-na-pb

Defensoria Pública da Paraíba
recomenda que Cagepa e
Energisa não suspendam
fornecimento de consumidores
inadimplentes

suspendam fornecimento de consumidores inadimplentes
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/3/308774defensoria-publica-da-paraiba-recomenda-que-cagepa-e-energisa-naosuspendam-fornecimento-de-consumidores-inadimplentes

ALÉM DOS FATOS

Defensoria Pública da Paraíba
solicita que fornecimento
de água e energia não sejam
suspensos durante pandemia de
coronavírus

http://www.alemdosfatos.com.br/paraiba/defensoria-publica-da-paraibasolicita-que-fornecimento-de-agua-e-energia-nao-sejam-suspensosdurante-pandemia-de-coronavirus/

PATOS METRÓPOLE

Defensoria atenderá apenas
casos urgentes e adota
revezamento e teletrabalho
para servidores
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2432/defensoria-atenderaapenas-casos-urgentes-e-adota-revezamento-e-teletrabalho-paraservidores

BLOG DO VAVÁ DA LUZ

Defensoria recomenda à
Cagepa e Energisa que não
cortem serviços durante
pandemia do coronavírus
https://blogdovavadaluz.com/destaque/defensoria-recomenda-a-cagepae-energisa-que-nao-cortem-servicos-durante-pandemia-do-coronavirus

Cagepa suspende corte de
água de inadimplentes durante
pandemia de coronavírus na PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/19/cagepa-suspendecorte-de-agua-de-inadimplentes-durante-pandemia-de-coronavirus-napb.ghtml

PARAÍBA MASTER

Defensoria Pública recomenda
que Cagepa e Energisa
não cortem água e luz de
inadimplentes
https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/19/defensoriapublica-recomenda-que-cagepa-e-energisa-nao-cortem-agua-e-luz-deinadimplentes/

Cagepa suspende corte de
água de inadimplentes durante
pandemia de coronavírus na PB

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2441/cagepa-suspendecorte-de-agua-de-inadimplentes-durante-pandemia-de-coronavirus-napb

JORNAL DA PARAÍBA

Judiciário, MP e DPE
suspendem expediente
presencial e estabelecem
trabalho remoto
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2020/03/19/judiciariomp-e-dpe-suspendem-expediente-presencial-e-estabelecem-trabalhoremoto/

Coronavírus: Cagepa suspende
cortes no fornecimento de
água para consumidores
inadimplentes
http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/coronavirus-cagepasuspende-cortes-no-fornecimento-de-agua-para-consumidoresinadimplentes.html

FOLHA PATOENSE

Defensoria recomenda à
Cagepa e Energisa que não
interrompam fornecimento
de água e energia durante a
pandemia do novo coronavírus
http://www.folhapatoense.com/2020/03/19/defensoria-recomendaa-cagepa-e-energisa-que-nao-interrompam-fornecimento-de-agua-eenergia-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus/

Em Patos: Defensoria e OAB
requerem prisão domiciliar para
presos do grupo de risco do
coronavírus
http://www.folhapatoense.com/2020/03/19/em-patos-defensoria-eoab-requerem-prisao-domiciliar-para-presos-do-grupo-de-risco-dacoronavirus/

PORTAL CORREIO

DPE pede que não hajam cortes
de luz e água durante pandemia
de coronavírus
https://portalcorreio.com.br/corte-luz-agua-pandemia-coronavirus/

PARAÍBA RADIOBLOG

Corona: DPE-PB e DPU
recomendam adoção de medidas
de proteção à população em
situação de rua de JP
https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/19/corona-dpe-pb-edpu-recomendam-adocao-de-medidas-de-protecao-a-populacao-emsituacao-de-rua-de-jp/

Corona: Defensoria recomenda
à Cagepa e Energisa que não
interrompam fornecimento de
água e energia
https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/19/corona-defensoriarecomenda-a-cagepa-e-energisa-que-nao-interrompam-fornecimentode-agua-e-energia/

CLICK PB

Defensoria Pública recomenda
que Cagepa e Energisa
não cortem água e luz de
inadimplentes

https://www.clickpb.com.br/paraiba/defensoria-publica-recomenda-quecagepa-e-energisa-nao-cortem-agua-e-luz-de-inadimplentes-280287.
html

POLÊMICA PARAÍBA

Defensoria Pública da Paraíba
solicita que fornecimento
de água e energia não sejam
suspensos durante pandemia
de coronavírus
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/defensoria-publicada-paraiba-solicita-que-fornecimento-de-agua-e-energia-nao-sejamsuspensos-durante-pandemia-de-coronavirus/

MAIS PB

MP, TJPB e Defensoria
suspendem expediente
https://www.maispb.com.br/454100/ministerio-publico-da-paraiba-tjpbe-defensoria-suspendem-expediente.html

PARAÍBA JÁ

Defensoria recomenda à
Cagepa e Energisa que não
cortem serviços durante
pandemia do coronavírus

https://paraibaja.com.br/defensoria-recomenda-a-cagepa-e-energisaque-nao-cortem-servicos-durante-pandemia-do-coronavirus/

Em Patos: Defensoria e OAB
requerem prisão domiciliar para
presos do grupo de risco da
Covid-19
https://paraibaja.com.br/em-patos-defensoria-e-oab-requerem-prisaodomiciliar-para-presos-do-grupo-de-risco-da-covid-19/

PATOS ONLINE

Em Patos: Defensoria e OAB
requerem prisão domiciliar para
presos do grupo de risco da
Covid-19
https://www.patosonline.com/em-patos-defensoria-e-oab-requeremprisao-domiciliar-para-presos-do-grupo-de-risco-da-covid-19/

Defensoria Pública está
com atendimento presencial
suspenso e Polícia Civil restringe
atuação presencial aos crimes
graves
https://www.patosonline.com/justica-fecha-o-forum-e-opta-porteletrabalho-ministerio-publico-defensoria-publica-estao-comatendimento-presencial-suspenso-e-policia-civil-restringe-atuacaopresencial-aos-crimes-graves/

ESPAÇO PB

Suspenso expediente no MPPB,
TJ e Defensoria Pública da
Paraíba
https://espacopb.com.br/v/suspenso-expediente-no-mppb-tj-edefensoria-publica-da-paraiba

PARLAMENTO PB

Judiciário estadual, MP e
Defensoria suspendem
expediente presencial
https://parlamentopb.com.br/judiciario-estadual-mp-e-defensoriasuspendem-expediente-presencial/
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JORNAL DA PARAÍBA

Planos de saúde terão 24
horas para informar sobre
fornecimento de exame de
detecção do novo coronavírus

PORTAL CORREIO

DPE-PB orienta proteção
a população de rua contra
coronavírus

https://portalcorreio.com.br/coronavirus-protecao-moradores-de-rua/

http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2020/03/20/planos-desaude-terao-24-horas-para-informar-sobre-fornecimento-de-exame-dedeteccao-do-novo-coronavirus/

PARAÍBA RADIOBLOG

TJPB

CBN Justiça e TJPB Notícias
ficam suspensos a partir desta
segunda (23) por prevenção ao
coronavírus
https://www.tjpb.jus.br/noticia/cbn-justica-e-tjpb-noticias-ficamsuspensos-a-partir-desta-segunda-23-por-prevencao-ao

PARAÍBA.COM

DPE recomenda a prefeito
da PB medidas em defesa da
população de rua
https://paraiba.com.br/2020/03/20/dpe-recomenda-a-prefeito-da-pbmedidas-em-defesa-da-populacao-de-rua/

CÂNDIDO NÓBREGA

DPE-PB e DPU recomendam
adoção de medidas de
proteção à população em
situação de rua de JP

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8321/2020/03/20/dpe-pbe-dpu-recomendam-adocao-de-medidas-de-protecao-a-populacao-emsituacao-de-rua-de-jp

MAIS PB

Covid-19: planos terão 24h
para informar exame
https://www.maispb.com.br/454357/planos-de-saude-terao-24-horaspara-informar-sobre-exame-do-covid-19.html

TÁ NA ÁREA

DPE recomenda a prefeito
da PB medidas em defesa da
população de rua

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/dpe-recomenda-a-prefeito-dapb-medidas-em-defesa-da-populacao-de-rua/

Corona: Operadoras de planos
de saúde terão 24 horas para
informar sobre fornecimento
do exame

https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/20/corona-operadorasde-planos-de-saude-terao-24-horas-para-informar-sobre-fornecimentodo-exame/

Defensoria e OAB requerem
prisão domiciliar para presos
do grupo de risco da Covid-19
https://www.paraibaradioblog.com/2020/03/20/defensoria-e-oabrequerem-prisao-domiciliar-para-presos-do-grupo-de-risco-da-covid-19/

PARAÍBA JÁ

Operadoras de planos de
saúde terão 24h para informar
sobre fornecimento do exame
do coronavírus
https://paraibaja.com.br/operadoras-de-planos-de-saude-terao-24hpara-informar-sobre-fornecimento-do-exame-do-coronavirus/

PARAÍBA ONLINE

Planos de saúde na Paraíba
têm 24h para informar
sobre inclusão de exame do
Covid-19

https://paraibaonline.com.br/2020/03/planos-de-saude-na-paraiba-tem24h-para-informar-sobre-inclusao-de-exame-do-covid-19/

PORTAL PATOS

Em Patos: Defensoria e OAB
requerem prisão domiciliar
para presos do grupo de risco
da Covid-19
https://www.portalpatos.com/noticia.asp?id=53564
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PORTAL CORREIO

NOTÍCIA EXTRA

Semana é marcada por
isolamento coletivo e
suspensão de serviços

Defensoria suspende rodízio
na Sede Administrativa;
servidores serão convocados
conforme demanda

https://portalcorreio.com.br/semana-isolamento-suspensao-servicos/

https://www.noticiaextra.com/as-extras/defensoria-suspende-rodiziona-sede-administrativa-servidores-serao-convocados-conformedemanda

PARAÍBA ONLINE

Cagepa suspende corte de água
durante pandemia da Covid-19

PB NEWS

https://paraibaonline.com.br/2020/03/cagepa-suspende-corte-de-aguadurante-pandemia-da-covid-19/

Covid-19: DPE-PB recomenda
a prefeito de Patos medidas
em defesa da população de rua

FOLHA PATOENSE

Coronavírus: Defensoria
estende recomendações em
defesa da população de rua à
Prefeitura de Patos

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/covid-19-dpe-pb-recomendaa-prefeito-de-patos-medidas-em-defesa-da-populacao-de-rua.html

BRASIL DE FATO PB

http://www.folhapatoense.com/2020/03/21/corornavirus-defensoriaestende-recomendacoes-em-defesa-da-populacao-de-rua-a-prefeiturade-patos/

Energisa é obrigada a
suspender corte de energia de
consumidores inadimplentes
de JP

FOLHA PATOENSE

Coronavírus: Defensoria
estende recomendações em
defesa da população de rua à
Prefeitura de Patos
http://www.folhapatoense.com/2020/03/21/corornavirus-defensoriaestende-recomendacoes-em-defesa-da-populacao-de-rua-a-prefeiturade-patos/

Coronavírus: Cagepa acata
recomendação da Defensoria
Pública e suspende corte de
água durante pandemia
http://www.folhapatoense.com/2020/03/21/coronavirus-cagepaacata-recomendacao-da-defensoria-publica-e-suspende-corte-de-aguadurante-pandemia/

MAIS PB

Cagepa suspende corte de
água durante pandemia

https://www.maispb.com.br/454659/cagepa-suspende-corte-de-aguadurante-pandemia.html

BRASIL DE FATO PB
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https://www.brasildefatopb.com.br/2020/03/23/energisa-e-obrigada-asuspender-corte-de-energia-de-consumidores-inadimplentes-de-jp
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PARLAMENTO PB

Energisa não poderá cortar
energia de devedores em João
Pessoa; companhia responde
https://parlamentopb.com.br/energisa-nao-podera-cortar-energia-dedevedores-em-joao-pessoa-companhia-responde/

PARAÍBA.COM

Energisa não pode cortar
energia de inadimplentes em
JP durante calamidade pública
https://paraiba.com.br/2020/03/24/liminar-obriga-energisa-asuspender-corte-de-energia-a-inadimplentes-de-jp-durante-calamidadepublica/

PORTAL T5

Energisa corta a luz dos
moradores da Ocupação
Ricardo Brindeiro

Justiça de João Pessoa
proíbe o corte de energia de
consumidores inadimplentes

https://www.brasildefatopb.com.br/2020/03/21/energisa-corta-a-luzdos-moradores-da-ocupacao-ricardo-brindeiro

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/3/311070justica-de-joao-pessoa-proibe-o-corte-de-energia-de-consumidoresinadimplentes

JORNAL DA PARAÍBA

Justiça dá 72 horas para
Energisa suspender corte no
fornecimento de energia de
consumidores inadimplentes
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2020/03/23/justicada-72-horas-para-energisa-suspender-corte-no-fornecimento-deenergia-de-consumidores-inadimplentes/

G1 PB

Justiça determina que Energisa
não corte energia em João
Pessoa na crise do coronavírus
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/24/justicadetermina-que-energisa-nao-corte-energia-em-joao-pessoa-na-crise-docoronavirus.ghtml

FOLHA PATOENSE

CLICK PB

Coronavírus: liminar obriga
Energisa a suspender corte
de energia a consumidores
inadimplentes de João Pessoa
durante estado de calamidade
pública

Justiça decide que Energisa
não poderá cortar energia de
paraibanos durante pandemia
de Coronavírus
https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-decide-que-energisanao-podera-cortar-energia-de-paraibanos-durante-pandemia-decoronavirus-280660.html

PORTAL 40 GRAUS

http://www.folhapatoense.com/2020/03/24/coronavirus-liminar-obrigaenergisa-a-suspender-corte-de-energia-a-consumidores-inadimplentesde-joao-pessoa-durante-estado-de-calamidade-publica/

OAB Patos entra com ação
para obrigar a Energisa a
não cortar fornecimento dos
patoenses durante pandemia
de Coronavírus

PORTAL CORREIO

Coronavírus: Confira resumo
de serviços paralisados e em
atividade

http://www.portal40graus.com/noticias/destaques/no-sertao-a15223.
html

https://portalcorreio.com.br/coronavirus-confira-resumo-de-servicosparalisados-e-em-atividade/

OS GUEDES

Covid-19: Justiça de João
Pessoa proíbe o corte de
energia de consumidores
inadimplentes

Água e luz não podem ser
cortadas durante estado de
calamidade

https://www.osguedes.com.br/2020/03/24/covid-19-justica-de-joaopessoa-proibe-o-corte-de-energia-de-consumidores-inadimplentes/

https://portalcorreio.com.br/agua-e-luz-nao-cortadas-calamidade/

PATOS METRÓPOLE

Defensoria suspende rodízio
na Sede Administrativa;
servidores serão convocados
conforme demanda
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2459/defensoria-suspenderodizio-na-sede-administrativa-servidores-serao-convocados-conformedemanda

PARAÍBA MASTER

Justiça determina que
Energisa não poderá realizar
cortes durante a pandemia
https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/24/justica-determinaque-energisa-nao-podera-realizar-cortes-durante-a-pandemia/

PB HOJE

POLÊMICA PARAÍBA

Justiça decide que Energisa
não poderá cortar energia em
João Pessoa durante pandemia
de Coronavírus

Felipe Leitão recrimina o corte
de energia praticado pela
Energisa em meio à pandemia
do novo coronavírus
https://portalcorreio.com.br/coronavirus-confira-resumo-de-servicosparalisados-e-em-atividade/

TJPB

Covid-19: Justiça de João
Pessoa proíbe o corte de
energia de consumidores
inadimplentes
https://www.tjpb.jus.br/noticia/covid-19-justica-de-joao-pessoa-proibeo-corte-de-energia-de-consumidores-inadimplentes
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https://www.pbhoje.com.br/noticias/76657/justica-decide-que-energisanao-podera-cortar-energia-em-joao-pessoa-durante-pandemia-decoronavirus.html

G1 PB

Defensoria recomenda
aumento de refeições para
detentos na Paraíba devido ao
coronavírus

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/25/defensoriarecomenda-aumento-de-refeicoes-para-detentos-na-paraiba-devido-aocoronavirus.ghtml

Defensora pública encontra
irregularidades na Cadeia
Pública de Malta, PB

CÂNDIDO NÓBREGA

Unidades de Acolhimento:
DPE-PB recomenda à SES
vacinação contra gripe em
internos e profissionais

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/25/defensorapublica-encontra-irregularidades-na-cadeia-publica-de-malta-pb.ghtml

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8334/2020/03/25/unidadesde-acolhimento-dpe-pb-recomenda-a-ses-vacinacao-contra-gripe-eminternos-e-profissionais

FONTE 83

Defensora pública constata
irregularidades em Cadeia
Pública de Malta e oficia
órgãos do Estado
PB NEWS

Defensoria suspende rodízio
na Sede Administrativa;
servidores serão convocados
conforme demanda

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/defensoria-suspende-rodiziona-sede-administrativa-servidores-serao-convocados-conformedemanda.html

TÁ NA ÁREA

Unidades de Acolhimento:
DPE-PB recomenda à SES
vacinação contra gripe em
internos e profissionais

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/unidades-de-acolhimento-dpe-pbrecomenda-a-ses-vacinacao-contra-gripe-em-internos-e-profissionais/

FOLHA PATOENSE

OAB Patos entra com ação
para obrigar a Energisa a
não cortar fornecimento dos
patoenses durante pandemia
de Coronavírus

http://www.folhapatoense.com/2020/03/25/oab-patos-entra-comacao-para-obrigar-a-energisa-a-nao-cortar-fornecimento-dos-paotensesdurante-pandemia-de-coronavirus/

MPF PB

Órgãos buscam medidas para
minimizar efeitos da pandemia
sobre mais pobres
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/orgaos-buscammedidas-para-minimizar-efeitos-da-pandemia-sobre-mais-pobres

FOLHA DIGITAL 83

Defensora pública constata
irregularidades em Cadeia
Pública de Malta e oficia
órgãos do Estado

https://www.folhadigital83.com.br/2020/03/25/defensora-publicaconstata-irregularidades-em-cadeia-publica-de-malta-e-oficia-orgaosdo-estado/
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http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8334/2020/03/25/unidadesde-acolhimento-dpe-pb-recomenda-a-ses-vacinacao-contra-gripe-eminternos-e-profissionais

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensora pública constata
irregularidades em Cadeia
Pública de Malta e oficia
órgãos do Estado

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8337/2020/03/26/
defensora-publica-constata-irregularidades-em-cadeia-publica-de-maltae-oficia-orgaos-do-estado

TJPB

TJPB determina que empresas
de telefonia não suspendam
serviços de consumidores
inadimplentes
https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-determina-que-empresas-detelefonia-nao-suspendam-servicos-de-consumidores

MIGALHAS

Teletrabalho: TJ/PB realiza
mais de 19 mil despachos e
profere mais de 4 mil decisões
em seis dias
https://www.migalhas.com.br/quentes/322727/teletrabalho-tj-pbrealiza-mais-de-19-mil-despachos-e-profere-mais-de-4-mil-decisoesem-seis-dias

FOLHA PATOENSE

Coronavírus: Defensoria
Pública e OAB pedem revisão
de prisões em Patos com base
na Lei Anticrime
http://www.folhapatoense.com/2020/03/26/coronavirus-defensoriapublica-e-oab-pedem-revisao-de-prisoes-em-patos-com-base-na-leianticrime/

PARAÍBA.COM

Justiça manda operadores de
telefonia suspenderem corte
no serviço durante pandemia
https://paraiba.com.br/2020/03/26/justica-manda-operadores-detelefonia-suspenderem-corte-no-servico-durante-pandemia/

PATOS ONLINE

Liminar obtida pela Defensoria
Pública suspende corte nos
serviços de telefonia durante
estado de calamidade
https://www.patosonline.com/liminar-obtida-pela-defensoria-publicasuspende-corte-nos-servicos-de-telefonia-durante-estado-decalamidade/

PATOS METRÓPOLE

Unidades de Acolhimento:
DPE-PB recomenda à SES
vacinação contra gripe em
internos e profissionais
https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2477/unidades-deacolhimento-dpe-pb-recomenda-a-ses-vacinacao-contra-gripe-eminternos-e-profissionais

PARAÍBA.COM

Unidades de Acolhimento:
DPE-PB recomenda à SES
vacinação contra gripe em
internos e profissionais
https://paraiba.com.br/2020/03/26/unidades-de-acolhimento-dpe-pbrecomenda-a-ses-vacinacao-contra-gripe-em-internos-e-profissionais/

G1 PB

Justiça determina que
operadoras de telefonia não
devem suspender serviço por
inadimplência, em João Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/26/justica-determinaque-operadoras-de-telefonia-nao-devem-suspender-servico-porinadimplencia-em-joao-pessoa.ghtml

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria pública recomenda
aumentar número de refeições
oferecidas aos reeducandos
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8336/2020/03/26/
defensoria-publica-recomenda-aumentar-numero-de-refeicoesoferecidas-aos-reeducandos

Defensoria Pública recomenda
à Prefeitura de CG realização
de testes do Covid-19 em
agentes de limpeza
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http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8335/2020/03/26/
defensoria-publica-recomenda-a-prefeitura-de-cg-realizacao-de-testesdo-covid-19-em-agentes-de-limpeza

PARAÍBA.COM

Justiça de Patos determina
que Energisa não realize
corte de consumidores
inadimplentes

https://paraiba.com.br/2020/03/27/justica-de-patos-determina-queenergisa-nao-realize-corte-de-inadimplentes/

Defensoria Pública quer que
trabalhadores tenham acesso a
transportes coletivos em JP
https://paraiba.com.br/2020/03/27/defensoria-publica-quer-quetrabalhadores-tenham-acesso-a-transportes-coletivos-em-jp/

PB NEWS

Defensoria Pública recomenda
aumentar número de refeições
oferecidas aos reeducandos

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/defensoria-publica-recomendaaumentar-numero-de-refeicoes-oferecidas-aos-reeducandos.html

DPE recomenda à PMJP
adequação do Plano de
Contigência de Coronavírus ao
Protocolo do MS
https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/dpe-recomenda-a-pmjpadequacao-do-plano-de-contingencia-de-coronavirus-ao-protocolo-doms.html

CÂNDIDO NÓBREGA

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
e abriga pessoas em situação
de rua
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8343/2020/03/27/
prefeitura-de-patos-acata-recomendacao-da-defensoria-e-abrigapessoas-em-situacao-de-rua

CONSULTOR JURÍDICO

Juíza na PB proíbe corte de
telefone e juiz do DF, de luz
elétrica
https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/juiza-pb-proibe-cortetelefone-juiz-df-luz-eletrica

PARAÍBA MASTER

DPE recomenda à PMJP que
agentes de limpeza sejam
testados para Covid-19

https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/27/dpe-recomenda-apmjp-que-agentes-de-limpeza-sejam-testados-para-covid-19/

TÁ NA ÁREA

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
e abriga pessoas em situação
de rua
https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/prefeitura-de-patos-acatarecomendacao-da-defensoria-e-abriga-pessoas-em-situacao-de-rua/

PORTAL T5

Defensoria Pública da Paraíba
solicita que agentes de limpeza
sejam testados para Covid-19
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/3/312351defensoria-publica-da-paraiba-solicita-que-agentes-de-limpeza-sejamtestados-para-covid-19

ESPAÇO PB

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
Pública e abriga pessoas em
situação de rua

https://espacopb.com.br/v/prefeitura-de-patos-acata-recomendacao-dadefensoria-publica-e-abriga-pessoas-em-situacao-de-rua

ESPAÇO PB

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
Pública e abriga pessoas em
situação de rua

https://espacopb.com.br/v/prefeitura-de-patos-acata-recomendacao-dadefensoria-publica-e-abriga-pessoas-em-situacao-de-rua
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FOLHA PATOENSE

Justiça de Patos determina
que Energisa religue a
energia dos consumidores
que tiveram o fornecimento
cortado durante o período de
quarentena

PATOS METRÓPOLE

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
e abriga pessoas em situação
de rua

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/2483/prefeitura-de-patosacata-recomendacao-da-defensoria-e-abriga-pessoas-em-situacao-derua

REPÓRTER PB

Em JP: Defensoria busca
acesso de trabalhadores que
exercem atividades essenciais
a transportes coletivos
https://www.reporterpb.com.br/noticia/gerais/2020/03/28/em-jpdefensoria-busca-acesso-de-trabalhadores-que-exercem-atividadesessenciais-a-transportes-coletivos/Em%20jp/101571.html

PARAÍBA.COM

Defensoria Pública quer testes
rápidos em idosos que vivem
em instituições de longa
permanência
https://paraiba.com.br/2020/03/28/defensoria-publica-quer-testesrapidos-em-idosos-que-vivem-em-instituicoes-de-longa-permanencia/

http://www.folhapatoense.com/2020/03/28/justica-de-patosdetermina-que-energisa-religue-a-energia-dos-consumidores-quetiveram-o-fornecimento-cortado-durante-o-periodo-de-quarentena/

Justiça determina que Energisa
não corte energia em Patos
durante crise do coronavírus
http://www.folhapatoense.com/2020/03/28/justica-determina-queenergisa-nao-corte-energia-em-patos-durante-crise-do-coronavirus/

CLICK PB

TJPB determina que empresas
de telefonia não suspendam
serviços de consumidores
inadimplentes na Paraíba

https://www.clickpb.com.br/paraiba/tjpb-determina-que-empresas-detelefonia-nao-suspendam-servicos-de-consumidores-inadimplentes-naparaiba-281018.html

Defensoria Pública quer que
agentes de limpeza da Capital
sejam testados para Covid-19
https://paraiba.com.br/2020/03/28/defensoria-publica-quer-queagentes-de-limpeza-da-capital-sejam-testados-para-covid-19/

PARAÍBA MASTER

Justiça da PB determina
suspensão de corte no serviço
de telefonia celular
https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/28/justica-da-pbdetermina-suspensao-de-corte-no-servico-de-telefonia-celular/

DIÁRIO DO SERTÃO

Energia não pode ser
cortada de consumidores
inadimplentes no município de
Patos
https://www.diariodosertao.com.br/noticias/comercio/466940/energianao-podera-ser-cortar-de-consumidores-inadimplentes-no-municipiode-patos.html
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PARAÍBA.COM

Energisa também está
impedida de cortar energia de
consumidores inadimplentes
em Patos

https://paraiba.com.br/2020/03/29/energisa-tambem-esta-impedida-decortar-energia-de-consumidores-inadimplentes-em-patos/

Núcleo de Atendimento de
João Pessoa protocolou cerca
de 180 ações durante trabalho
remoto
https://paraiba.com.br/2020/03/29/nucleo-de-atendimento-de-joaopessoa-protocolou-cerca-de-180-acoes-durante-trabalho-remoto/
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PB NEWS

Em JP: Defensoria busca
acesso de trabalhadores que
exercem atividades essenciais
a transportes coletivos

https://paraiba.com.br/2020/03/29/energisa-tambem-esta-impedida-decortar-energia-de-consumidores-inadimplentes-em-patos/

CONEXÃO PB

Ato Conjunto do TJPB, MP,
Defensoria e OAB prorroga
a suspensão de prazos e o
trabalho remoto até 30/04
http://www.conexaopb.com.br/noticias.php?id=25801

CONSULTOR JURÍDICO

Desembargador da Paraíba
nega domiciliar a presos
devedores de pensão

https://www.conjur.com.br/2020-mar-30/desembargador-paraiba-negadomiciliar-devedores-pensao

TJPB

Justiça determina a
designação de um defensor
público para atuar na Comarca
de Itaporanga
https://www.tjpb.jus.br/noticia/justica-determina-a-designacao-de-umdefensor-publico-para-atuar-na-comarca-de-itaporanga

Ato Conjunto do TJPB, MP,
Defensoria e OAB prorroga
a suspensão de prazos e o
trabalho remoto até 30/04

https://www.tjpb.jus.br/noticia/ato-conjunto-do-tjpb-mp-defensoria-eoab-prorroga-a-suspensao-de-prazos-e-o-trabalho-remoto

TJPB nega HC coletivo
impetrado pela Defensoria em
favor dos presos devedores de
pensão alimentícia
https://www.tjpb.jus.br/noticia/tjpb-nega-hc-coletivo-impetrado-peladefensoria-em-favor-dos-presos-devedores-de-pensao

LEX MAGISTER

TJPB nega HC coletivo
impetrado pela Defensoria em
favor dos presos devedores de
pensão alimentícia
ttp://www.lex.com.br/noticia_27998805_TJPB_NEGA_HC_COLETIVO_
IMPETRADO_PELA_DEFENSORIA_EM_FAVOR_DOS_PRESOS_
DEVEDORES_DE_PENSAO_ALIMENTICIA.aspx

CLICK PB

Tribunal de Justiça da Paraíba
nega habeas corpus coletivo
para presos devedores de
pensão alimentícia
https://www.clickpb.com.br/paraiba/tribunal-de-justica-da-paraibanega-habeas-corpus-coletivo-para-presos-devedores-de-pensaoalimenticia-281132.html

JORNAL DA PARAÍBA

Coronavírus: TJPB nega
liberdade a presos que devem
pensão alimentícia

http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/coronavirus-tjpb-negaliberdade-presos-que-devem-pensao-alimenticia.html

DIAMANTE ONLINE

Em Itaporanga, Juiz concede
liminar em Ação contra
Defensoria Pública Geral da
Paraíba
https://www.diamanteonline.com.br/noticia/vale-dopianco/2020/03/30/em-itaporanga-juiz-concede-liminar-em-ao-contradefensoria-pblica-geral-da-paraba/22303.html

Plantão extraordinário do
Judiciário que terminaria
amanhã prorrogado até o final
de abril

https://www.clickpb.com.br/brasil/plantao-extraordinario-do-judiciarioque-terminaria-amanha-prorrogado-ate-final-de-abril-281174.html

PARAÍBA MASTER

TJPB nega habeas corpus
coletivo para presos devedores
de pensão alimentícia
https://paraibamaster.com.br/index.php/2020/03/30/tjpb-nega-habeascorpus-coletivo-para-presos-devedores-de-pensao-alimenticia/

TÁ NA ÁREA

JORNAL DA PARAÍBA

Comarca com 45 mil
habitantes fica sem defensor
público e juiz manda Estado
designar servidor

http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2020/03/31/comarcacom-45-mil-habitantes-fica-sem-defensor-publico-e-juiz-manda-estadodesignar-servidor/

Em JP: Defensoria busca
acesso de trabalhadores que
exercem atividades essenciais
a transportes coletivos

https://www.tanaarea.com.br/economia/em-jp-defensoria-busca-acessode-trabalhadores-que-exercem-atividades-essenciais-a-transportescoletivos/

PORTAL DO LITORAL PB

Em JP: Defensoria busca
acesso de trabalhadores que
exercem atividades essenciais
a transportes coletivos
http://www.portaldolitoralpb.com.br/em-jp-defensoria-busca-acessode-trabalhadores-que-exercem-atividades-essenciais-a-transportescoletivos/

PB NEWS

Prefeitura de Patos acata
recomendação da Defensoria
e abriga pessoas em situação
de rua

https://pbnews.com.br/cidades/2020/03/prefeitura-de-patos-acatarecomendacao-da-defensoria-e-abriga-pessoas-em-situacao-de-rua.html
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G1 PB

Tribunal de Justiça,
Defensoria, MPPB e OAB
prorrogam medidas de
prevenção ao coronavírus

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/31/tribunal-dejustica-defensoria-mppb-e-oab-prorrogam-medidas-de-prevencao-aocoronavirus.ghtml

PARLAMENTO PB

TJPB, MP, Defensoria e OAB
prorrogam suspensão de
prazos e trabalho remoto até
30 de abril
https://parlamentopb.com.br/tjpb-mp-defensoria-e-oab-prorrogamsuspensao-de-prazos-e-trabalho-remoto-ate-30-de-abril/

CLICK PB

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

https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-ordena-que-daesa-naoefetue-o-corte-de-agua-em-sousa-no-periodo-de-emergencia-dacovid-19-281253.html

DIAMANTE ONLINE

Defensoria Pública do Estado
da Paraíba emite Nota sobre
Decisão do juiz de Itaporanga
https://www.diamanteonline.com.br/noticia/vale-do-pianc/2020/03/31/
defensoria-pblica-do-estado-da-paraba-emite-nota-sobre-deciso-do-juizde-itaporanga/22337.html

PB HOJE

TJPB, MP, Defensoria e OAB
prorrogam suspensão de
prazos e trabalho remoto até
30 de abril

https://www.pbhoje.com.br/noticias/77115/tjpb-mp-defensoria-e-oabprorrogam-suspensao-de-prazos-e-trabalho-remoto-ate-30-de-abril.html

PARAÍBA.COM

Suspensão de prazos e
trabalho remoto no MPPB são
prorrogados até 30 de abril
https://paraiba.com.br/2020/03/31/suspensao-de-prazos-e-trabalhoremoto-no-mppb-sao-prorrogados-ate-30-de-abril/

PARAÍBA ONLINE

Órgãos da Justiça da Paraíba
resolvem prorrogar a
suspensão das atividades
https://paraibaonline.com.br/2020/03/orgaos-da-justica-da-paraibaresolvem-prorrogar-a-suspensao-das-atividades/

WSCOM

TJPB, MP, Defensoria e OAB
prorrogam suspensão de
prazos e trabalho remoto até
30 de abril

https://wscom.com.br/tjpb-mp-defensoria-e-oab-prorrogam-suspensaode-prazos-e-trabalho-remoto-ate-30-de-abril/

TJPB

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

https://www.tjpb.jus.br/noticia/justica-ordena-que-daesa-nao-efetue-ocorte-de-agua-em-sousa-no-periodo-de-emergencia-da

LEX MAGISTER

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

http://www.lex.com.br/noticia_27999413_JUSTICA_ORDENA_QUE_
DAESA_NAO_EFETUE_O_CORTE_DE_AGUA_EM_SOUSA_NO_
PERIODO_DE_EMERGENCIA_DA_COVID_19.aspx

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Energisa também está
impedida de cortar energia de
consumidores inadimplentes
em Patos
http://experienciajuridica.com.br/energisa-tambem-esta-impedida-decortar-energia-de-consumidores-inadimplentes-em-patos/

DPE estende recomendação à
PMJP e pede que agentes de
limpeza sejam testados para
Covid-19
http://experienciajuridica.com.br/dpe-estende-recomendacao-pmjp-epede-que-agentes-de-limpeza-sejam-testados-para-covid-19/

TELEVISÃO

06

TV CORREIO/ CORREIO DEBATE

Criação do comitê
interinstitucional paraibano,
com o objetivo de tratar da
questão dos venezuelanos

TV ARAPUAN/ NO A

Defensoria Pública realiza ação
no Parque da Lagoa
https://www.youtube.com/watch?v=ra3hCirZCoo

TV CABO BRANCO/ JPB1

Defensoria Pública itinerante
atende no centro de João Pessoa
https://globoplay.globo.com/v/8378990/

https://www.youtube.com/watch?v=j4m3ONDvdMs

10

TV CARIRI

Defensoria Itinerante chega
em Monteiro e vai beneficiar
população do Cariri
https://www.youtube.com/watch?v=B3i-E-hLU9w

16

TV CORREIO / CORREIO DEBATE

TV TAMBAÚ/ TAMBAÚ DA GENTE

Ato conjunto de medidas
preventivas contra o coronavírus

TJPB, MPPB, Defensoria e OABPB tomam medidas para evitar
aglomerações nos órgãos

https://www.youtube.com/watch?v=9CONYlB-O_U

https://www.youtube.com/watch?v=wGGB42jH_lg

17

TV CABO BRANCO / JPB1

Repartições públicas alteram
funcionamento para prevenir
coronavírus
https://globoplay.globo.com/v/8406310/

18

TV CORREIO/ CORREIO DEBATE

Novas medidas tomadas pelo
poder judiciário para se precaver
do coronavírus
https://www.youtube.com/watch?v=rxiIlDanrvA

20

TV TAMBAÚ/TAMBAÚ DA GENTE

Consumidores inadimplentes da
Cagepa não terão água cortada
durante pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=23E8VUe2vNQ

TV CORREIO/ CORREIO VERDADE

Suspenso corte de água em
toda Paraíba nesse período de
COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=pQVMLXVXwA4&t=4s

24

TV ARAPUAN/ NO A

Energisa e Cagepa falam
sobre seus serviços durante a
quarentena
https://www.youtube.com/watch?v=AY3hwZmWT30

TV CORREIO / CORREIO MANHÃ

Correio Manhã - 24/03/20 parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=PuJQVRnIUmw
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