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WEB JORNALISMO

01

AGORA PATOS

CÂNDIDO NÓBREGA

Em Patos: DPE aponta nulidades
em ação de reintegração de
posse e requer habilitação no
processo

APDP defende prerrogativas
de DP’s ocuparem cargos de
direção da categoria
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9020/2021/03/02/apdp-defende-prerrogativas-de-dp-s-ocuparem-cargos-de-direcao-da-categoria

http://agorapatos.com/2021/03/01/em-patos-dpe-aponta-nulidades-em-acao-de-reintegracao-de-posse-e-requer-habilitacao-no-processo/

02

PATOS METRÓPOLE

FOLHA PATOENSE

APDP defende prerrogativas
de DP’s ocuparem cargos de
direção da categoria

DPE aponta nulidades em ação
de reintegração de posse e
requer habilitação no processo
em Patos

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/4513/apdp-defende-prerrogativas-de-dprs-ocuparem-cargos-de-direcao-da-categoria

http://www.folhapatoense.com/2021/03/02/dpe-aponta-nulidades-em-acao-de-reintegracao-de-posse-e-requer-habilitacao-no-processo-em-patos/

TÁ NA ÁREA

Associação defende
prerrogativas de defensores
públicos ocuparem cargos de
direção da categoria

PARAÍBA

Justiça acata pedido da
Defensoria e concede prisão
domiciliar a assistido acometido
de doença grave

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/associacao-defende-prerrogativas-de-defensores-publicos-ocuparem-cargos-de-direcao-da-categoria/

https://paraiba.com.br/2021/03/02/justica-acata-pedido-da-defensoria-e-concede-prisao-domiciliar-a-assistido-acometido-de-doenca-grave/

FAROL CORPORATIVO

Associação defende
prerrogativas de defensores
públicos ocuparem cargos de
direção da categoria

APDP defende prerrogativas
de DP’s ocuparem cargos de
direção da categoria

https://paraiba.com.br/2021/03/02/associacao-defende-prerrogativas-de-defensores-publicos-ocuparem-cargos-de-direcao-da-categoria/

http://farolcorporativo.com.br/portal/apdp-defende-prerrogativas-de-dps-ocuparem-cargos-de-direcao-da-categoria/

TV CONTEXTO

DPE aponta nulidades em ação
de reintegração de posse e
requer habilitação no processo
em Patos
https://tvcontexto.com.br/noticias/dpe-aponta-nulidades-em-acao-de-reintegracao-de-posse-e-requer-habilitacao-no-processo-em-patos/

03

ANADEP

PB: Justiça acata pedido da
Defensoria e concede prisão
domiciliar a assistido acometido
de doença grave
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47494

Defensor público da PB morre
por complicações da Covid-19,
em João Pessoa

JORNAL DA PARAÍBA

TJPB declara inconstitucional
a “lei dos banheiros”, aprovada
pela Câmara de Campina Grande

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/03/04/dpe-recomenda-que-prefeitura-de-campina-grande-proiba-casamentos-e-formaturas.
ghtml

http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/plenopoder/2021/03/03/tjpb-declara-inconstitucional-a-lei-dos-banheiros-aprovada-pela-camara-de-campina-grande/

04

PARAÍBA MASTER

DPE-PB decreta luto de três dias
pela morte do defensor público
Antônio Rodrigues

ANADEP

PB: Defensoria Pública anula
no STJ prisão decretada sem
fundamentação
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47510

PARAÍBA

Pleno do TJPB julga
inconstitucional lei que proíbe
‘ideologia de gênero’ em escolas
de Campina

https://paraibamaster.com.br/2021/03/04/dpe-pb-decreta-luto-de-tres-dias-pela-morte-do-defensor-publico-antonio-rodrigues/

05

PARAÍBA

STJ suspende ação penal contra
assistido da DPE acusado
falsamente por reconhecimento
fotográfico
https://paraiba.com.br/2021/03/05/stj-suspende-acao-penal-contra-assistido-da-dpe-acusado-falsamente-por-reconhecimento-fotografico/

https://paraiba.com.br/2021/03/04/pleno-do-tjpb-julga-inconstitucional-lei-que-proibe-ideologia-de-genero-em-escolas-de-campina/

PT

Segurança e Cidadania: Seap
entrega documentos de
identidade a reeducandos

Tribunal julga inconstitucional
lei que condicionava uso de
banheiros a sexo biológico

https://paraiba.com.br/2021/03/04/seguranca-e-cidadania-seap-entrega-documentos-de-identidade-a-reeducandos/

https://pt.org.br/tribunal-julga-inconstitucional-lei-que-condicionava-uso-de-banheiros-a-sexo-biologico/

PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública recomenda
proibição de formaturas e
casamentos em Campina
Grande

06

MAIS PB

MP pede rigor por
descumprimento de decreto em
Campina Grande
https://www.maispb.com.br/516090/mp-pede-rigor-aos-estabelecimentos-que-descumprirem-decreto-em-cg.html

https://paraibaonline.com.br/2021/03/defensoria-publica-recomenda-proibicao-de-formaturas-e-casamentos-em-campina-grande/

PARAÍBA

MPs recomendam intensificação
das fiscalizações em Campina
Grande

Defensor público morre em
decorrência da Covid-19 em
João Pessoa

https://paraiba.com.br/2021/03/06/mps-recomendam-intensificacao-das-fiscalizacoes-em-campina-grande/

https://paraibaonline.com.br/2021/03/defensor-publico-morre-em-decorrencia-da-covid-19-em-joao-pessoa/

PB AGORA

Lei que condiciona uso de
banheiros em escolas ao
sexo biológico é declarada
inconstitucional, em CG

CG: MPs pedem
maior fiscalização em
estabelecimentos para
cumprirem decreto

https://paraibaonline.com.br/2021/03/lei-que-condiciona-uso-de-banheiros-em-escolas-ao-sexo-biologico-e-declarada-inconstitucional-em-cg/

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/cg-mps-pedem-maior-fiscalizacao-para-multar-e-interditar-estabelecimentos-que-descumprirem-decreto/

G1 PB

DPE recomenda que Prefeitura
de Campina Grande proíba
casamentos e formaturas
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/03/04/dpe-recomenda-que-prefeitura-de-campina-grande-proiba-casamentos-e-formaturas.
ghtml

07

PARAÍBA ONLINE

DPE lança canal de atendimento
para vítimas de violência
doméstica
https://paraibaonline.com.br/2021/03/dpe-lanca-canal-de-atendimento-para-vitimas-de-violencia-domestica/

08

PORTAL CORREIO

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública lança canal
de atendimento para vítimas de
violência doméstica

Assistido pela DPE-PB tem prisão
relaxada por excesso de prazo no
oferecimento de denúncia

https://portalcorreio.com.br/defensoria-publica-lanca-canal-de-atendimento-para-vitimas-de-violencia-domestica/

http://farolcorporativo.com.br/portal/15725-2/

PARAÍBA

Assistido pela DPE-PB tem
prisão relaxada por excesso
de prazo no oferecimento de
denúncia
https://paraiba.com.br/2021/03/09/assistido-pela-dpe-pb-tem-prisao-relaxada-por-excesso-de-prazo-no-oferecimento-de-denuncia/

PARAÍBA ONLINE

Governador autoriza
implantação de novas políticas
públicas para mulheres
https://paraibaonline.com.br/2021/03/governador-autoriza-implantacao-de-novas-politicas-publicas-para-mulheres/

ANADEP

PB: DP comemora
inconstitucionalidade da lei que
proibiu uso de banheiros por
identidade de gênero em CG
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47563

G1 PB

Canal de atendimento para
vítimas de violência doméstica é
criado pela Defensoria, na PB
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/03/08/canal-de-atendimento-para-vitimas-de-violencia-domestica-e-criado-pela-defensoria-na-pb.ghtml

PB AGORA

CG: MPs pedem maior
fiscalização em estabelecimentos
para cumprirem decreto
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/cg-mps-pedem-maior-fiscalizacao-para-multar-e-interditar-estabelecimentos-que-descumprirem-decreto/

09

ANADEP

PB: Defensoria lança canal de
atendimento para vítimas de
violência doméstica
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47583

Assistido pela DPE-PB tem
prisão relaxada por excesso
de prazo no oferecimento de
denúncia
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9044/2021/03/09/assistido-pela-dpe-pb-tem-prisao-relaxada-por-excesso-de-prazo-no-oferecimento-de-denuncia

TÁ NA ÁREA

MPT, MPF e Defensoria
suspendem atendimento
presencial na Paraíba
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/mpt-mpf-e-defensoria-suspendem-atendimento-presencial-na-paraiba/

Assistido pela DPE-PB tem
prisão relaxada por excesso
de prazo no oferecimento de
denúncia

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/assistido-pela-dpe-pb-tem-prisao-relaxada-por-excesso-de-prazo-no-oferecimento-de-denuncia/

CÂNDIDO NÓBREGA

Assistido pela DPE-PB tem
prisão relaxada por excesso
de prazo no oferecimento de
denúncia
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9044/2021/03/09/assistido-pela-dpe-pb-tem-prisao-relaxada-por-excesso-de-prazo-no-oferecimento-de-denuncia

G1 PB

MPT, MPF e Defensoria
suspendem atendimento
presencial na Paraíba
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2021/03/09/mpt-mpf-e-defensoria-suspendem-atendimento-presencial-na-paraiba.ghtml

JORNAL DA PARAÍBA

ANADEP

Atendimento presencial é
suspenso no MPF, MPT e
Defensoria

PB: DPE anuncia concurso
de poesia para mulheres
encarceradas

https://www.jornaldaparaiba.com.br/noticias/atendimento-presencial-e-suspenso-no-mpf-mpt-e-defensoria.html

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47647

PARAÍBA FEMININA

Inclusão e arte: Defensoria
Pública anuncia concurso
de poesia para mulheres
encarceradas na PB
https://paraibafeminina.com.br/index.php/2021/03/12/inclusao-e-arte-defensoria-publica-anuncia-concurso-de-poesia-para-mulheres-encarceradas-na-pb/

10

PARAÍBA

Portaria altera expediente e
determina fechamento da Sede
Administrativa da DPE às terças
e quintas
https://paraiba.com.br/2021/03/10/portaria-altera-expediente-e-determina-fechamento-da-sede-administrativa-da-dpe-as-tercas-e-quintas/

ANADEP

PARAÍBA ONLINE

PB: Câmara de Mediação
faz 287 atendimentos e 37
audiências em fevereiro

Audiências de custódia serão
realizadas de forma virtual a
partir de segunda

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47611

11

https://paraibaonline.com.br/2021/03/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-de-forma-virtual-a-partir-de-segunda/

PARAÍBA ONLINE
GOVERNO DA PARAÍBA

Presidente do TJ/PB destaca
trabalho conjunto sobre
medidas em combate à
pandemia

Audiências de custódia serão
realizadas na Central de Polícia
Civil de forma virtual a partir de
segunda

https://paraibaonline.com.br/2021/03/presidente-do-tj-pb-destaca-trabalho-conjunto-sobre-medidas-em-combate-a-pandemia/

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-na-central-de-policia-civil-de-forma-virtual-a-partir-de-segunda

TJPB

Audiências de custódia serão
realizadas em ambiente virtual a
partir de segunda-feira em JP
https://www.tjpb.jus.br/noticia/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-em-ambiente-virtual-a-partir-de-segunda-feira-em

12

POLÊMICA PARAÍBA

Morre o advogado Ismael Diniz,
vítima da Covid-19
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/morre-o-advogado-ismael-diniz-vitima-da-covid-19/

PARAÍBA

Justiça atende pedido da
Defensoria Pública e suspende
reintegração de posse em Patos
https://paraiba.com.br/2021/03/12/justica-atende-pedido-da-defensoria-publica-e-suspende-reintegracao-de-posse-em-patos/

13

CLICK PB

Audiências de custódia serão
realizadas de forma virtual em
João Pessoa a partir de segundafeira
https://www.clickpb.com.br/paraiba/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-de-forma-virtual-em-joao-pessoa-partir-de-segunda-feira-303273.
html

PARAÍBA EM PAUTA

Audiências de custódia serão
realizadas na Central de Polícia
de forma virtual a partir de
segunda
https://paraibaempauta.com.br/noticia/14011/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-na-central-de-policia-de-forma-virtual-a-partir-de-segunda.html

CONCEIÇÃO VERDADE

Audiências de custódia serão
realizadas na Central de Polícia
de forma virtual a partir de
segunda

20

Senadora se reúne com ministra
Damares para viabilizar projetos
em favor da mulher na Paraíba
https://paraiba.com.br/2021/03/20/senadora-se-reune-com-ministra-damares-para-viabilizar-projetos-em-favor-da-mulher-na-paraiba/

21

PARAÍBA RÁDIO BLOG

Nilda Gondim se reúne com
ministra Damares para viabilizar
projetos em favor da mulher na
Paraíba
https://www.paraibaradioblog.com/2021/03/21/nilda-gondim-se-reune-com-ministra-damares-para-viabilizar-projetos-em-favor-da-mulher-na-paraiba/

https://conceicaoverdade.com.br/noticia/27457/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-na-central-de-policia-de-forma-virtual-a-partir-de-segunda.html

14

PARAÍBA

PB AGORA

Audiências de custódia serão
realizadas de forma virtual a
partir desta segunda
https://www.pbagora.com.br/noticia/policial/audiencias-de-custodia-serao-realizadas-de-forma-virtual-a-partir-de-segunda/

15

ANADEP

PB: Defensoria realiza webnário
para discutir invisibilidade e
masculinidade tóxica

INFORMA PARAÍBA

Nilda Gondim se reúne com
ministra Damares para viabilizar
projetos em favor da mulher na
Paraíba

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47669

16

PARAÍBA ONLINE

Defensoria Pública da Paraíba
disponibiliza canal remoto
para denúncias de violência de
gênero

https://informaparaiba.com.br/pt/2021/03/21/nilda-gondim-se-reune-com-ministra-damares-para-viabilizar-projetos-em-favor-da-mulher-na-paraiba/

BLOG DO BRUNO LIRA

https://paraibaonline.com.br/2021/03/defensoria-publica-da-paraiba-disponibiliza-canal-remoto-para-denuncias-de-violencia-de-genero/

Nilda Gondim se reúne com
ministra Damares para
viabilizar projetos em favor da
mulher na Paraíba
http://www.blogdobrunolira.com.br/2021/03/nilda-gondim-se-reune-com-ministra-damares-para-viabilizar-projetos-em-favor-da-mulher-na-paraiba/

MAIS PB

17

PB: TJ concede liminar em
habeas corpus a assistido da
Defensoria Pública
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47702

18

Nilda discute com Damares
projetos para mulheres

ANADEP

ANADEP

PB: Núcleo de Atendimento de
João Pessoa fecha fevereiro com
457 atendimentos
encurtador.com.br/sEGH1

https://www.maispb.com.br/519193/nilda-se-reune-com-damares-para-viabilizar-projetos-para-mulheres.html

22

PARAÍBA

Defensoria Pública dá início
a capacitação do Projeto
Execução Penal Além do
Cárcere
https://paraiba.com.br/2021/03/22/defensoria-publica-da-inicio-a-capacitacao-do-projeto-execucao-penal-alem-do-carcere/

23

PARAÍBA

CÂNDIDO NÓBREGA

Projeto conjunto da
Defensoria Pública do
Estado contribuirá para
desencarceramento e inserção
social

Projeto conjunto da
DPE contribuirá para
desencarceramento e inserção
social

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9081/2021/03/23/projetoconjunto-da-dpe-contribuira-para-desencarceramento-e-insercao-social

https://paraiba.com.br/2021/03/23/projeto-conjunto-da-defensoriapublica-do-estado-contribuira-para-desencarceramento-e-insercaosocial/

ANADEP

PB: Projeto conjunto da
DPE contribuirá para
desencarceramento e inserção
social

FAROL CORPORATIVO

Projeto conjunto da
DPE contribuirá para
desencarceramento e inserção
social

https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=47771

TÁ NA ÁREA

http://farolcorporativo.com.br/portal/projeto-conjunto-da-dpecontribuira-para-desencarceramento-e-insercao-social/

Projeto conjunto da Defensoria
Pública do Estado contribuirá
para desencarceramento e
inserção social

PB NEWS

Projeto conjunto da
DPE contribuirá para
desencarceramento e inserção
social
https://pbnews.com.br/noticia/26487/projeto-conjunto-da-dpecontribuira-para-desencarceramento-e-insercao-social

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/131129/

24

JORNAL DA PARAÍBA -

Ministra Damares deve vir à
Paraíba em abril
http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/conversapolitica/ministra-damaresdeve-vir-a-paraiba-em-abril/

CÂMARA MUNICIPAL DE JP

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara
https://www.joaopessoa.pb.leg.br/imprensa/noticias/defensoria-publicadiscute-parcerias-durante-visita-ao-presidente-da-camara

ESTADO PB

Projeto conjunto da Defensoria
Pública do Estado contribuirá
para desencarceramento e
inserção social
https://estadopb.com.br/projeto-conjunto-da-defensoria-publica-doestado-contribuira-para-desencarceramento-e-insercao-social/

Defensoria Pública dá início
a capacitação do Projeto
Execução Penal Além do
Cárcere
https://estadopb.com.br/defensoria-publica-da-inicio-a-capacitacao-doprojeto-execucao-penal-alem-do-carcere/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Projeto conjunto da
DPE contribuirá para
desencarceramento e inserção
social
http://experienciajuridica.com.br/projeto-conjunto-da-dpe-contribuirapara-desencarceramento-e-insercao-social/

PARAÍBA

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara
https://paraiba.com.br/2021/03/24/defensoria-publica-discute-parceriasdurante-visita-ao-presidente-da-camara/

BLOG DO BRUNO LIRA

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara de João
Pessoa

http://www.blogdobrunolira.com.br/2021/03/defensoria-publica-discuteparcerias-durante-visita-ao-presidente-da-camara-de-joao-pessoa/

PB NEWS

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara
https://pbnews.com.br/noticia/26503/defensoria-publica-discuteparcerias-durante-visita-ao-presidente-da-camara

26

TERMÔMETRO DA POLÍTICA

Prefeitura de João Pessoa
firma parcerias para combate à
violência contra a mulher
https://www.termometrodapolitica.com.br/2021/03/26/prefeitura-dejoao-pessoa-firma-parcerias-para-combate-a-violencia-contra-a-mulher/

PARAÍBA
ACESSO POLÍTICO

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara

Prefeitura firma parceria com
instituições no combate à
violência contra a mulher
https://paraiba.com.br/2021/03/26/prefeitura-firma-parceria-cominstituicoes-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher/

https://acessopolitico.com.br/defensoria-publica-discute-parceriasdurante-visita-ao-presidente-da-camara.html

CARDIVANDO OLIVEIRA

Defensoria Pública discute
parcerias durante visita ao
presidente da Câmara

Defensoria reúne órgãos e
entidades ligadas a PCD para
discutir obras da Epitácio
Pessoa
https://paraiba.com.br/2021/03/26/defensoria-reune-orgaos-eentidades-ligadas-a-pcd-para-discutir-obras-da-epitacio-pessoa/

https://cardivandodeoliveira.com.br/2021/03/24/defensoria-publicadiscute-parcerias-durante-visita-ao-presidente-da-camara/

25

PORTAL CORREIO

Ministra Damares se
compromete com implantação
da Casa da Mulher Brasileira
na PB
https://portalcorreio.com.br/ministra-damares-se-compromete-comimplantacao-da-casa-da-mulher-brasileira-na-pb/

PARAÍBA JÁ

Judiciário, MP e Defensoria
Pública antecipam feriados
para conter Covid
https://paraibaja.com.br/judiciario-mp-e-defensoria-publica-antecipamferiados-para-conter-covid/

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA

Prefeitura firma parceria com
instituições no combate à
violência contra a mulher
https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/secretarias-e-orgaos/
prefeitura-firma-parceria-com-instituicoes-no-combate-a-violenciacontra-a-mulher/

TJ, MP e DPE antecipam feriados
para conter Covid; órgãos
funcionarão em regime de
plantão
https://paraiba.com.br/2021/03/26/tj-mp-e-dpe-antecipam-feriadospara-conter-covid-orgaos-funcionarao-em-regime-de-plantao/

REPERCUTE PB

TJ, MP e DPE antecipam feriados
para conter Covid; órgãos
funcionarão em regime de
plantão
https://www.repercutepb.com.br/noticia/9339/tj-mp-e-dpe-antecipamferiados-para-conter-covid-orgaos-funcionarao-em-regime-de-plantao

PB AGORA

TJ, MP e DPE aderem a feriados
antecipados para auxiliar no
combate à covid
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/tj-mp-e-dpe-aderem-aferiados-antecipados-para-auxiliar-no-combate-a-covid/

ALPB

Sessão Especial discute políticas
sociais para os trabalhadores da
cultura
http://www.al.pb.leg.br/39218/sessao-especial-discute-politicas-sociaispara-os-trabalhadores-da-cultura.html

BLOG DO PÁDUA

Sessão Especial discute políticas
sociais para os trabalhadores da
cultura
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http://blogdopadua.com.br/sessao-especial-discute-politicas-sociaispara-os-trabalhadores-da-cultura/

27

Após denúncia de detentos,
defensores públicos se reúnem
com diretor da Penitenciária
Padrão de Patos
https://www.patosonline.com/apos-denuncia-de-detentos-defensorespublicos-se-reunem-com-diretor-da-penitenciaria-padrao-de-patos/

PARAÍBA

Sessão Especial da ALPB
discute políticas sociais para
os trabalhadores da cultura

FOLHA PATOENSE

Defensores públicos se reúnem
com diretor da Penitenciária
Padrão de Patos

https://paraiba.com.br/2021/03/27/sessao-especial-da-alpb-discutepoliticas-sociais-para-os-trabalhadores-da-cultura/

28

PATOS ONLINE

http://www.folhapatoense.com/2021/03/30/defensores-publicos-sereunem-com-diretor-da-penitenciaria-padrao-de-patos/

TERMÔMETRO DA POLÍTICA

ALPB discute políticas sociais
para os trabalhadores da
cultura
https://www.termometrodapolitica.com.br/2021/03/28/alpb-discutepoliticas-sociais-para-os-trabalhadores-da-cultura/
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PARAÍBA

Feriadão instituído por
decreto tem início nesta
segunda; veja o que abre e
fecha

A TRIBUNA DO SERTÃO

Após denúncia de detentos,
defensores públicos se reúnem
com diretor da Penitenciária
Padrão de Patos

https://paraiba.com.br/2021/03/29/feriadao-instituido-por-decreto-teminicio-nesta-segunda-veja-o-que-abre-e-fecha/

PORTAL CORREIO

Começa feriado sanitário
na PB; veja como fica
funcionamento de serviços
https://portalcorreio.com.br/comeca-feriado-sanitario-na-pb-veja-comofica-funcionamento-de-servicos/

PARAÍBA MASTER

DPE-PB lamenta morte do
defensor público Messias
Delfino Leite
https://paraibamaster.com.br/2021/03/29/dpe-pb-lamenta-morte-dodefensor-publico-messias-delfino-leite/

https://www.atribunadosertao.com.br/noticia/706/apos-denuncia-dedetentos-defensores-publicos-se-reunem-com-diretor-da-penitenciariapadrao-de-patos

31

CÂNDIDO NÓBREGA

Antirracismo é foco de
Campanha Nacional dos
Defensores Públicos
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/9118/2021/03/31/
antirracismo-e-foco-de-campanha-nacional-dos-defensores-publicos

FAROL CORPORATIVO

Antirracismo é foco de
Campanha Nacional dos
Defensores Públicos
http://farolcorporativo.com.br/portal/antirracismo-e-foco-de-campanhanacional-dos-defensores-publicos/

DEFESA

MPF e órgãos promovem
webinário para discutir
Programa João Pessoa
Sustentável
https://defesa.com.br/mpf-e-orgaos-promovem-webinario-para-discutirprograma-joao-pessoa-sustentavel/

FOLHA PATOENSE

TÁ NA ÁREA

DPE-PB lamenta morte do
defensor público Messias
Delfino Leite, vítima da Covid-19

Antirracismo é foco de
Campanha Nacional dos
Defensores Públicos

http://www.folhapatoense.com/2021/03/29/dpe-pb-lamenta-morte-dodefensor-publico-messias-delfino-leite-vitima-da-covid-19-2/

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/antirracismo-e-foco-de-campanhanacional-dos-defensores-publicos/

TELEVISÃO

04

BOM DIA PB - TV CABO BRANCO

MUITO+ C/ GERARDO RABELLO - TV MANAÍRA

Defensoria Pública recomenda
suspensão total de eventos em
Campina Grande

DPE decreta luto de três dias
pela morte do defensor público
Antônio Rodrigues

https://globoplay.globo.com/v/9319434/

https://www.youtube.com/watch?v=lrqWg8FHRbo

BOM DIA PB - TV CABO BRANCO

Tribunal de Justiça considera
inconstitucional lei dos
banheiros de Campina Grande
https://globoplay.globo.com/v/9319434/

12

BOM DIA PB

Defensoria Pública abre canal
para mulheres vítimas de
violência doméstica
https://globoplay.globo.com/v/9342994/?utm_source=whatsapp&utm_
medium=share-bar

IMPRESSO

03

05

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 14

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 07

JORNAL UNIÃO

Caderno Memorial - 24

06

09

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 14

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 14

JORNAL UNIÃO

Caderno Geral - 03

10

JORNAL UNIÃO

Caderno Geral - 03

13

JORNAL UNIÃO

Caderno Geral - 03

JORNAL UNIÃO

Caderno ùltimas - 04

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 13

16

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 13

20

24

JORNAL UNIÃO

Caderno Geral - 03

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 13

JORNAL UNIÃO

Caderno Geral - 03

26

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 13

27

31

JORNAL UNIÃO

Caderno Políticas - 14

JORNAL UNIÃO

Caderno Memorial - 16

RÁDIO

10

JORNAL ESTADUAL TABAJARA

Entrevista com a defensora
Raissa Palitot (6h às 8h)
Pauta: Lançamento do chat para
vítimas de violência doméstica

