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PARAÍBA ONLINE

ALPB aprova mais de 470
matérias e mantém uso de
máscaras para leitura labial

SET.20
PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia

http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

https://paraibaonline.com.br/2020/09/alpb-aprova-mais-de-470materias-e-mantem-uso-de-mascaras-para-leitura-labial/
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CÂNDIDO NÓBREGA

Conselheiros da DPE-PB eleitos
para o biênio 2020-2022 tomam
posse nesta sexta
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8758/2020/09/03/
conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-possenesta-sexta

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8757/2020/09/03/defensoria-publica-realiza-mais-de-7-8-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia

PARAÍBA

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia
https://paraiba.com.br/2020/09/03/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

Conselheiros da DPE-PB eleitos
para o biênio 2020-2022 tomam
posse nesta sexta
http://www.portaldolitoralpb.com.br/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

ESTADO PB

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia
https://estadopb.com.br/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

Conselheiros da DPE-PB eleitos
para o biênio 2020-2022 tomam
posse nesta sexta
https://estadopb.com.br/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

ANADEP

PB: DPE realiza mais de 7,8 mil
procedimentos em unidades
prisionais durante a pandemia
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45742

FOLHA PATOENSE
TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

Defensoria Pública da
Paraíba realiza mais de 7,8 mil
procediemtnos em unidades
prisionais durante pandemia
http://www.folhapatoense.com/2020/09/03/defensoria-publica-da-paraiba-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/?fbclid=IwAR385CXYWOg7aovqvXxesnWrLXfQWlTft9E28DJgntcU84Xh1JzOUBgomco#.X1FuBzbtpkY.facebook

JURISTAS

Conselheiros da DPE-PB eleitos
para o biênio 2020-2022 tomam
posse nesta sexta

Conselheiros da DPE-PB eleitos
para o biênio 2020-2022 tomam
posse nesta sexta

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

https://juristas.com.br/2020/09/03/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

REPÓRTER PB

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública realiza mais
de 7,8 mil procedimentos em
unidades prisionais durante
pandemia

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplentes
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8764/2020/09/04/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-novos-membros-titulares-e-suplentes

https://www.reporterpb.com.br/noticia/paraiba/2020/09/03/defensoria-publica-realiza-mais-de-7-8-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/107934.html

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplentes

PARAÍBA

Conselheiros da DPE-PB
eleitos para o biênio 20202022 tomam posse nesta sexta

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8764/2020/09/04/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-novos-membros-titulares-e-suplentes

https://paraiba.com.br/2020/09/03/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

PORTAL DO LITORAL PB

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplentes

FAROL CORPORATIVO

Conselheiros da DPE-PB
eleitos para o biênio 20202022 tomam posse nesta sexta

http://www.portaldolitoralpb.com.br/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-nos-membros-titulares-e-suplentes/

http://farolcorporativo.com.br/portal/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta/

PB NEWS

Conselheiros da DPE-PB
eleitos para o biênio 20202022 tomam posse nesta sexta

Defensoria Pública realiza
mais de 7,8 mil procedimentos
em unidades prisionais
durante pandemia

https://pbnews.com.br/noticia/23182/conselheiros-da-dpe-pb-eleitos-para-o-bienio-2020-2022-tomam-posse-nesta-sexta

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

PARAÍBA
EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Conselho superior da DPEPB empossa nos membros
titulares e suplentes

Defensoria Pública realiza
mais de 7,8 mil procedimentos
em unidades prisionais
durante pandemia

https://paraiba.com.br/2020/09/04/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-nos-membros-titulares-e-suplentes/

http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-realiza-mais-de-78-mil-procedimentos-em-unidades-prisionais-durante-pandemia/

JURISTAS

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplentes

Conselheiros da DPE-PB
eleitos para o biênio 20202022 tomam posse nesta sexta

https://juristas.com.br/2020/09/04/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-novos-membros-titulares-e-suplentes/

http://farolcorporativo.com.br/portal/dpe-pb-empossa-nova-ouvidora-e-define-sistema-de-eleicao-para-conselho-superior/
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EXPERIÊNCIA JURÍDICA

TÁ NA ÁREA

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplentes

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplente

http://experienciajuridica.com.br/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-novos-membros-titulares-e-suplentes/

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-nos-membros-titulares-e-suplentes/

FAROL CORPORATIVO

Conselho Superior da DPEPB empossa novos membros
titulares e suplente
http://farolcorporativo.com.br/portal/conselho-superior-da-dpe-pb-empossa-novos-membros-titulares-e-suplentes/
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PARAÍBA

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias a
Conselho Superior da DPE-PB
https://paraiba.com.br/2020/09/05/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-a-conselho-superior-da-dpe-pb/

CÂNDIDO NÓBREGA

REPÓRTER PB

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8767/2020/09/05/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb

https://www.reporterpb.com.br/noticia/gerais/2020/09/05/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb/Enri/108015.html

PB NEWS

FAROL CORPORATIVO

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB

https://pbnews.com.br/noticia/23186/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb

http://farolcorporativo.com.br/portal/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb/

PARAÍBA ONLINE

Estabelecimentos devem
disponibilizar máscaras
acessíveis para funcionários na
Paraíba

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB

https://paraibaonline.com.br/2020/09/estabelecimentos-devem-disponibilizar-mascaras-acessiveis-para-funcionarios-na-paraiba/

http://experienciajuridica.com.br/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb/

CLICK PB
JURISTAS

Preso com arma de fogo e
documentos falsos suspeito
que se passava por policial
penal em Campina Grande

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias ao
Conselho Superior da DPE-PB
https://juristas.com.br/2020/09/05/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-ao-conselho-superior-da-dpe-pb/

ESTADO PB

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias a
Conselho Superior da DPE-PB

https://www.clickpb.com.br/Policial/preso-com-arma-de-fogo-e-documentos-falsos-suspeito-que-se-passava-por-policial-penal-em-campina-grande-291125.html
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https://estadopb.com.br/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-a-conselho-superior-da-dpe-pb/

KITSCH

Lourdes Rumanelly à luz das
escrituras sagradas, mas
perdida na escuridão do
preconceito

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias a
Conselho Superior da DPE-PB
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-a-conselho-superior-da-dpe-pb/

PORTAL DO LITORAL PB

Enriquimar Dutra prega
conciliação e propõe ideias a
Conselho Superior da DPE-PB
http://www.portaldolitoralpb.com.br/enriquimar-dutra-prega-conciliacao-e-propoe-ideias-a-conselho-superior-da-dpe-pb/

Homem que fingia ser policial
para andar armado é preso na
Paraíba
https://paraiba.com.br/2020/09/06/homem-que-fingia-ser-policial-para-andar-armado-e-preso-na-paraiba/
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PATOS ONLINE

Defensora Pública afirma
que população carcerária em
Patos reduziu 23% durante a
pandemia.
https://www.patosonline.com/defensora-publica-afirma-que-populacao-carceraria-em-patos-reduziu-23-durante-a-pandemia-ouca/

https://kitschhomocultura.wordpress.com/tag/homossexualismo/

TÁ NA ÁREA

PARAÍBA
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PORTAL CORREIO

Tovar quer discutir acesso
à medicações a portador de
doença rara
https://portalcorreio.com.br/tovar-quer-discutir-acesso-a-medicacoes-a-portador-de-doenca-rara/
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ESPAÇO PB

Defensoria Pública da
Paraíba entra com pedido
de indenização em favor da
Comunidade do Porto do Capim
https://espacopb.com.br/v/defensoria-publica-da-paraiba-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-do-porto-do-capim

PARAÍBA MASTER

Defensoria pede suspensão
de demolições no Porto do
Capim em João Pessoa durante
pandemia
https://paraibamaster.com.br/2020/09/09/defensoria-pede-suspensao-de-demolicoes-no-porto-do-capim-em-joao-pessoa-durante-pandemia/

PORTAL CORREIO

DPE quer indenização de R$ 100
mil para famílias do Porto do
Capim
https://portalcorreio.com.br/dpe-quer-indenizacao-de-r-100-mil-para-familias-do-porto-do-capim/

PARAÍBA

Defensoria Pública entra com
pedido de indenização em
favor da comunidade Porto do
Capim
https://paraiba.com.br/2020/09/09/defensoria-publica-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-porto-do-capim/

FAROL CORPORATIVO

Defensoria Pública entra com
pedido de indenização em
favor da comunidade Porto do
Capim
http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-publica-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-porto-do-capim/

TÁ NA ÁREA

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição para
Comissões da ANADEP
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/apdp-lembra-a-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep/

FAROL CORPORATIVO

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição para
Comissões da ANADEP
http://farolcorporativo.com.br/portal/apdp-lembra-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep/#:~:text=O%20presidente%20da%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20Paraibana,pr%C3%B3ximo%20dia%2030%20de%20setembro.

CÂNDIDO NÓBREGA
PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria pede suspensão de
demolições no Porto do Capim,
em João Pessoa, durante
pandemia
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/09/09/defensoria-pede-suspensao-de-demolicoes-no-porto-do-capim-em-joao-pessoa-durante-pandemia.ghtml

G1 PB

DPE e TJPB discutem direitos
das crianças na primeira
infância nesta quinta
http://www.portaldolitoralpb.com.br/dpe-e-tjpb-discutem-direitos-das-criancas-na-primeira-infancia-nesta-quinta/
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JURISTAS

Defensoria Pública entra com
pedido de indenização em
favor da comunidade Porto do
Capim
https://juristas.com.br/2020/09/10/defensoria-publica-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-porto-do-capim/

CÂNDIDO NÓBREGA

Defensoria Pública entra com
pedido de indenização em
favor da comunidade Porto do
Capim
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8779/2020/09/10/defensoria-publica-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-porto-do-capim

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição
para Comissões da ANADEP
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8782/2020/09/10/apdp-lembra-a-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep

JURISTAS

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição
para Comissões da ANADEP
https://juristas.com.br/2020/09/10/apdp-lembra-a-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Defensoria Pública entra com
pedido de indenização em
favor da comunidade Porto do
Capim
http://experienciajuridica.com.br/defensoria-publica-entra-com-pedido-de-indenizacao-em-favor-da-comunidade-porto-do-capim/

ANADEP

PB: DPE entra com pedido
de indenização em favor da
Comunidade Porto do Capim
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45811

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição
para Comissões da ANADEP
http://experienciajuridica.com.br/apdp-lembra-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep/
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CÂNDIDO NÓBREGA

NATIVA FM PIANCÓ

Código de proteção e defesa
do consumidor completa 30
anos nesta sexta-feira (11)

DPE recomenda revogação da
proibição do uso de celulares
em hospitais de João Pessoa

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8784/2020/09/13/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos-nesta-sexta-feira-11

http://www.nativafmpianco.com.br/site/noticias/dpe-recomenda-revogacao-da-proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais-de-joao-pessoa

JOÃO MOURA

PB NEWS

DPE recomenda revogação da
proibição do uso de celulares
em hospitais de João Pessoa

Código de proteção e defesa do
consumidor completa 30 anos
https://pbnews.com.br/noticia/23282/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos

https://www.blogdojoaomoura.com/dpe-recomenda-revogacao-da-proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais-de-joao-pessoa/

ANADEP

TONY SHOW

PB: Atuação do Nudecom
registra crescimento de
174,6% em um ano

DPE recomenda revogação da
proibição do uso de celulares
em hospitais

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45844

https://tonyshow.com/2020/09/14/dpe-recomenda-revogacao-da-proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais/

TÁ NA ÁREA
ESTADO PB

Código de proteção e defesa
do consumidor completa 30
anos nesta sexta-feira

APDP lembra a defensores
públicos prazo de inscrição
para Comissões da ANADEP

https://www.tanaarea.com.br/paraiba/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos-nesta-sexta-feira/
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https://estadopb.com/2020/09/14/apdp-lembra-a-defensores-publicos-prazo-de-inscricao-para-comissoes-da-anadep/

CÂNDIDO NÓBREGA
G1 PB

Código de proteção e defesa
do consumidor completa 30
anos nesta sexta-feira (11)

DPE recomenda revogação da
proibição do uso de celulares
em hospitais de João Pessoa

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8784/2020/09/13/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos-nesta-sexta-feira-11

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/09/14/dpe-recomenda-revogacao-da-proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais-de-joao-pessoa.
ghtml

FAROL CORPORATIVO
PORTAL CORREIO

Código de proteção e defesa
do consumidor completa 30
anos nesta sexta-feira (11)

DPE recomenda revogar
proibição de celular em
hospitais

http://farolcorporativo.com.br/portal/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos-nesta-sexta-feira-11/

https://portalcorreio.com.br/dpe-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

R7

Código de proteção e defesa
do consumidor completa 30
anos nesta sexta-feira (11)

DPE recomenda revogação
de ato que proíbe celular em
unidades hospitalares

http://experienciajuridica.com.br/codigo-de-protecao-e-defesa-do-consumidor-completa-30-anos-nesta-sexta-feira-11/
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PARAÍBA JÁ

Defensoria Pública recomenda
à PMJP revogação de ato que
proíbe celular em hospitais
https://paraibaja.com.br/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-hospitais/

https://noticias.r7.com/cidades/dpe-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares-14092020
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ANADEP

PB: Defensoria solicita à PMJP
assistência a 150 famílias
acampadas em Mangabeira
https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=45878

PBPE

DPE recomenda revogação da
proibição do uso de celulares em
hospitais de João Pessoa
https://pbpe.com.br/2020/09/15/dpe-recomenda-revogacao-da-proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais-de-joao-pessoa/

PARAÍBA

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em unidades
hospitalares
https://paraiba.com.br/2020/09/15/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

PARAÍBA MASTER

Proibição do uso de celulares
em hospitais de João Pessoa
tem revogação da DPE
https://paraibamaster.com.br/2020/09/15/proibicao-do-uso-de-celulares-em-hospitais-de-joao-pessoa-tem-revogacao-da-dpe/

JORNAL DA PARAÍBA

Defensoria Pública pede
revogação de ato que proíbe
uso de celulares em hospitais
de JP
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/defensoria-publica-pede-revogacao-de-ato-que-proibe-uso-de-celulares-em-hospitais-de-jp.html

ESTADO PB

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em unidades
hospitalares
https://estadopb.com.br/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

TÁ NA ÁREA

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em unidades
hospitalares
https://www.tanaarea.com.br/paraiba/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

PORTAL DO LITORAL PB

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que proíbe
celular em unidades hospitalares
http://www.portaldolitoralpb.com.br/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

CLICK PB

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em unidades
hospitalares de João Pessoa
https://www.clickpb.com.br/paraiba/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares-de-joao-pessoa-291678.html#:~:text=A%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20
do%20Estado,e%20equipamentos%20similares%20em%20unidades

BLOG BRUNO LIRA

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em Unidades
Hospitalares de João Pessoa
http://www.blogdobrunolira.com.br/2020/09/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares-de-joao-pessoa/

T5

Defensoria Pública recomenda
fim da proibição de celulares
em hospitais de JP
https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/9/370557-defensoria-publica-recomenda-fim-da-proibicao-de-celulares-em-hospitais-de-jp

PB AGORA

Defensoria sugere fim da
proibição de celulares em
hospitais da capital
https://www.pbagora.com.br/noticia/politica/defensoria-publica-sugere-fim-da-proibicao-de-celulares-em-hospitais-de-jp/

PARAÍBA URGENTE

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que
proíbe celular em unidades
hospitalares de João Pessoa
https://paraibaurgente.com.br/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares-de-joao-pessoa/

ESTADO PB

DPE solicita assistência da
prefeitura de JP para 150
famílias em acampamento
https://paraibaja.com.br/dpe-solicita-assistencia-da-prefeitura-de-jp-para-150-familias-em-acampamento/

TJPB

Defensoria Pública recomenda
revogação de ato que proíbe
celular em unidades hospitalares

Webinário sobre violência
doméstica e Lei Maria da Penha
inicia capacitação de equipes
dos Creas da PB

https://wscom.com.br/defensoria-publica-recomenda-revogacao-de-ato-que-proibe-celular-em-unidades-hospitalares/

https://www.tjpb.jus.br/noticia/webinario-sobre-violencia-domestica-e-lei-maria-da-penha-inicia-capacitacao-de-equipes-dos

WSCOM

17

MPPB

CÂNDIDO NÓBREGA

MPPB vai promover evento
para dar visibilidade à luta das
pessoas com deficiência por
inclusão

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8807/2020/09/20/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao

http://www.mppb.mp.br/index.php/28-noticias/cidadao/22726-mppb-vai-promover-evento-para-dar-visibilidade-a-luta-das-pessoas-com-deficiencia-por-inclusao
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JURISTAS

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

MPF PB

Publicado decreto que
desapropria fazenda para
assentar parte das famílias
atingidas pela barragem de
Acauã, na Paraíba
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/publicado-decreto-que-desapropria-fazenda-para-assentar-parte-das-familias-atingidas-pela-barragem-de-acaua-na-paraiba

https://juristas.com.br/2020/09/20/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao/

21

CLICK PB

ALPB

ALPB debate política pública
em prol das pessoas com
deficiência

https://www.clickpb.com.br/paraiba/decreto-determina-desapropriacao-de-fazenda-para-assentar-parte-das-familias-atingidas-pela-barragem-de-acaua-na-paraiba-291929.html
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Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação
https://pbnews.com.br/noticia/23434/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao

Decreto determina
desapropriação de fazenda
para assentar parte das famílias
atingidas pela barragem de
Acauã na Paraíba
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PB NEWS

http://www.al.pb.leg.br/37559/alpb-debate-politica-publicas-em-prol-das-pessoas-com-deficiencia.html

TÁ NA ÁREA

PARAÍBA

Transparência: Defensoria
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

https://paraiba.com.br/2020/09/19/transparencia-defensoria-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao/

https://www.tanaarea.com.br/cotidiano/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao/

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

PORTAL DO LITORAL PB

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

http://experienciajuridica.com.br/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-informacao/

http://www.portaldolitoralpb.com.br/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao/

PATOS METRÓPOLE

ESTADO PB

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

https://www.patosmetropole.com.br/noticia/3387/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao

FAROL CORPORATIVO

Transparência: DPE-PB
aperfeiçoa portal e facilita
acesso à informação

http://farolcorporativo.com.br/portal/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-informacao/

https://estadopb.com.br/transparencia-dpe-pb-aperfeicoa-portal-e-facilita-acesso-a-informacao/
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MPPB

Nupar retoma atendimento
presencial e amplia canais
eletrônicos
http://www.mppb.mp.br/index.php?view=article&id=22740
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PARLAMENTO PB

Falhas: Defensoria recomenda à
PMJP revisão urgente nas obras
da Epitácio Pessoa
https://parlamentopb.com.br/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-av-epitacio-pessoa/

PARAÍBA RÁDIOBLOG

Defensoria Pública recomenda
à PMJP revisão urgente nas
obras da Avenida Epitácio
Pessoa

https://www.paraibaradioblog.com/2020/09/23/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-avenida-epitacio-pessoa/

PB AGORA

Defensoria recomenda à PMJP
revisão urgente nas obras da
Av. Epitácio Pessoa
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/defensoria-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-av-epitacio-pessoa/

G1 PB

Defensoria Pública recomenda
revisão urgente nas obras da
Avenida Epitácio Pessoa
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/09/23/defensoria-publica-recomenda-revisao-urgente-nas-obras-da-avenida-epitacio-pessoa.ghtml

POLÊMICA PARAÍBA

ACESSIBILIDADE: Poste
interrompe trajeto de piso tátil
na Avenida Epitácio Pessoa e
Defensoria recomenda à PMJP
que revise obra
https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/acessibilidade-poste-interrompe-trajeto-de-piso-tatil-na-avenida-epitacio-pessoa-e-defensoria-recomenda-a-pmjp-que-revise-obra/

CONEXÃO PB

FALHAS DE ACESSIBILIDADE:
Defensoria Pública recomenda
à PMJP revisão urgente nas
obras da Epitácio Pessoa
https://www.conexaopb.com.br/noticias.php?id=29708

SONY LACERDA

IAB aponta falhas e obras da
Epitácio podem mudar
https://sonylacerda.com.br/2020/09/23/iab-aponta-falhas-e-obras-da-epitacio-podem-mudar/

SONY LACERDA

PMJP: não há problema em
projeto da Epitácio
https://sonylacerda.com.br/2020/09/23/pmjp-nao-ha-problema-em-projeto-da-epitacio/

PORTAL CORREIO
MAIS PB

Defensoria Pública recomenda
à PMJP revisão urgente nas
obras da Epitácio

Obras na Epitácio Pessoa
têm falhas e comprometem
segurança e mobilidade
https://portalcorreio.com.br/obras-na-epitacio-pessoa-tem-falhas-e-comprometem-seguranca-e-mobilidade/

https://www.maispb.com.br/488996/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-epitacio-pessoa.html

PARAÍBA
PORTAL T5

PMJP deve revisar obras da Av.
Epitácio Pessoa, recomenda
Defensoria

Defensoria Pública recomenda à
PMJP revisão urgente nas obras
da Epitácio Pessoa
https://paraiba.com.br/2020/09/23/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-epitacio-pessoa/

https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2020/9/373280-pmjp-deve-revisar-obras-da-av-epitacio-pessoa-recomenda-defensoria

CLICK PB

Piso tátil perto de postes e
muretas de acessibilidade com
rebaixamento em esquinas são
algumas irregularidsades nas
calçadas da Avenida Epitácio
Pessoa, em João Pessoa
https://www.clickpb.com.br/paraiba/piso-tatil-perto-de-postes-e-muretas-e-rampas-de-acessibilidade-com-rebaixamento-em-esquinas-sao-algumas-irregularidades-nas-calcadas-da-avenida-epitacio-pessoa-em-joao-pessoa-292282.html

PMJP diz que o projeto da
Epitácio Pessoa não tem
problemas com acessibilidade
https://paraiba.com.br/2020/09/23/pmjp-diz-que-o-projeto-da-epitacio-pessoa-nao-tem-problemas-com-acessibilidade/

FONTE 83

Defensoria Pública recomenda
à PMJP revisão urgente nas
obras da Epitácio Pessoa
https://fonte83.com.br/defensoria-publica-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-epitacio-pessoa/

Prefeitura nega problemas de
acessibilidade e diz que seguiu
normas vigentes na reforma da
Epitácio Pessoa

EXPERIÊNCIA JURÍDICA

Liminar obriga plano a
fornecer medicamento para
trombofilia à gravida assistida
pela DPE-PB

https://fonte83.com.br/prefeitura-nega-problemas-de-acessibilidade-e-diz-que-seguiu-normas-vigentes-na-reforma-da-epitacio-pessoa/
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http://experienciajuridica.com.br/liminar-obriga-plano-fornecer-medicamento-para-trombofilia-gravida-assistida-pela-dpe-pb/

JORNAL O NORTE

DP-PB reclama da falta de
acessibilidade e pede revisão da
Av. Epitácio Pessoa

FAROL CORPORATIVO

Defensoria recomenda à PMJP
revisão urgente nas obras da
Av. Epitácio Pessoa

https://jornalonorte.com.br/dp-pb-reclama-da-falta-de-acessibilidade-e-pede-revisao-da-av-epitacio-pessoa/

http://farolcorporativo.com.br/portal/defensoria-recomenda-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-av-epitacio-pessoa/

COFEMAC

Defensoria de Uiraúna passa a
atender em Sousa

Liminar obriga plano a
fornecer medicamento para
trombofilia à gravida assistida
pela DPE-PB

https://www.cofemac.com.br/noticias/4135-defensoria-de-uirauna-passa-a-atender-em-sousa

O AGORA

http://farolcorporativo.com.br/portal/liminar-obriga-plano-fornecer-medicamento-para-trombofilia-gravida-assistida-pela-dpe-pb/

Defensoria de Uiraúna passa a
atender em Sousa

BLOG DO GERALDO ANDRADE

Defensoria de Uiraúna passa a
atender em Sousa

https://www.oagora.net/painel-rotativo/defensoria-de-uirauna-passa-a-atender-em-sousa/

https://www.blogdogeraldoandrade.com/2020/09/defensoria-de-uirauna-passa-atender-em.html?m=1

ANADEP

PB: Liminar obriga plano a
fornecer medicamento para
trombofilia à grávida assistida
pela DPE
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=46019
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JORNAL O NORTE

DP-PB reclama de falta de
acessibilidade e pede revisão da
Av. Epitácio Pessoa
https://jornalonorte.com.br/dp-pb-reclama-da-falta-de-acessibilidade-e-pede-revisao-da-av-epitacio-pessoa/

JURISTAS

Liminar obriga plano a
fornecer medicamento para
trombofilia à gravida assistida
pela DPE-PB
https://juristas.com.br/2020/09/24/liminar-obriga-plano-a-fornecer-medicamento-para-trombofilia-a-gravida-assistida-pela-dpe-pb/

CÂNDIDO NÓBREGA

Liminar obriga plano a fornecer
medicamento para trombofilia à
gravida assistida pela DPE-PB
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8815/2020/09/24/liminar-obriga-plano-a-fornecer-medicamento-para-trombofilia-a-gravida-assistida-pela-dpe-pb

BLOG GRAN CURSOS ONLINE

Concursos PB: LDO 2021 prevê
novos concursos!
https://blog.grancursosonline.com.br/concursos-pba-ldo-2021/

DIREÇÃO CONCURSOS

Concurso DPE PB: novo edital
previsto para 2021; confira
https://www.direcaoconcursos.com.br/noticias/concurso-dpe-pb-novo-edital/

Concursos PB: LDO sancionada
com previsão de seleções
https://www.direcaoconcursos.com.br/noticias/concursos-pb-ldo-sancionada-com-previsao-de-selecoes/

PARAÍBA

Defensoria recomenda à PMJP
revisão urgente nas obras da Av.
Epitácio Pessoa

PLOA tem previsão de mais
de 50 mil vagas em concursos
públicos em 2021; veja

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/8814/2020/09/24/defensoria-recomenda-a-pmjp-revisao-urgente-nas-obras-da-av-epitacio-pessoa

https://paraiba.com.br/2020/09/25/ploa-tem-previsao-de-mais-de-50-mil-vagas-em-concursos-publicos-em-2021-veja/

SÃO BENTO EM FOCO

Posto Avançado do TJPB é
inaugurado no município de
Brejo do Cruz

CONCURSOS NO BRASIL

Concurso DPE PB: edital é
previsto para 2021
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pb/concurso-dpe-pb.
html

https://www.saobentoemfoco.com.br/noticia/20858/posto-avancado-do-tjpb-e-inaugurado-no-municipio-de-brejo-do-cruz

FOLHA DIRIGIDA

Concursos PB: LDO 2021 é
sancionada com previsão de
novas seleções
https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/especial-fd/concursos-pb-ldo-2021

Concurso DPE PB: defensor
público geral prevê edital em
2021
https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/defensoria-pb/concurso-dpe-pb-2021-previsto

28

ESTRATÉGIA CONCURSOS

Concurso DPE PB Defensor:
novo certame é previsto para
2021
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-dpe-pb-defensor/

NOTÍCIAS CONCURSOS

Concurso DPE PB: edital para
Defensor Público está previsto
para 2021
https://noticiasconcursos.com.br/concursos-previstos/concurso-dpe-pb-edital-para-defensor-publico-esta-previsto-para-2021/

CERS

Concurso DPE PB: previsto
para 2021!
https://noticias.cers.com.br/noticia/concurso-dpe-pb/
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FOLHA PATOENSE

Liminar obriga plano a fornecer
medicamento para trombofilia à
gravida assistida pela DPE-PB
http://www.folhapatoense.com/2020/09/29/liminar-obriga-plano-a-fornecer-medicamento-pra-trombofilia-a-gravida-assistida-pela-dpe-pb/?fbclid=IwAR0K-NBMksZ6ZnDoNx3hIr62guLVKZZ8_y-QI-3Bq87u7nklqPFKy9aOtYI#.X3NKGN-vOO4.facebook
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PARAÍBA JÁ

Cícero e Leo fazem visita de
cortesia à Defensoria Pública do
Estado
https://paraibaja.com.br/cicero-e-leo-fazem-visita-de-cortesia-a-defensoria-publica-do-estado/

PAUTA PB

Cícero e Leo fazem visita de
cortesia à Sede da Defensoria
Pública
https://pautapb.com.br/2020/09/30/cicero-lucena-e-leo-bezerra-fazem-visita-de-cortesia/

CONEXÃO PB

FALHAS DE ACESSIBILIDADE:
Defensoria Pública recomenda
à PMJP revisão urgente nas
obras da Epitácio Pessoa
https://www.conexaopb.com.br/noticias.php?id=29708

SONY LACERDA

IAB aponta falhas e obras da
Epitácio podem mudar
https://sonylacerda.com.br/2020/09/23/iab-aponta-falhas-e-obras-da-epitacio-podem-mudar/

TELEVISÃO

15

TAMBAÚ DA GENTE MANHÃ - TV TAMBAÚ

CIDADE EM AÇÃO - TV ARAPUAN

Defensoria Pública recomenda
revogação do ato que proíbe uso
de celulares

Proibição de celulares em
hospitais: Defensoria pede
revogação da decisão

https://www.youtube.com/watch?v=FOFck2H30tU

https://www.facebook.com/tvarapuan/videos/2039313169532012/

JPB1 - TV CABO BRANCO

JPB2 - TV CABO BRANCO

DPE recomenda revogação
de ato que proíbe celular em
Unidades Hospitalares de João
Pessoa

DPE recomenda revogação
de ato que proíbe celular em
Unidades Hospitalares de João
Pessoa

https://globoplay.globo.com/v/8857861/programa/

https://globoplay.globo.com/v/8859126/programa/

TAMBAÚ DA GENTE NOITE - TV TAMBAÚ

Defensoria recomenda
revogação do ato que proíbe uso
de celulares
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ryI46aQZs

24

CORREIO MANHÃ - TV CORREIO

Imagens mostram
irregularidades em pisos táteis
para deficientes na Av. Epitácio
Pessoa
https://www.youtube.com/watch?v=t7bBmt-MxxQ
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O POVO NA TV - TV TAMBAÚ

PMJP deve revisar obras da Av.
Epitácio Pessoa, recomenda
Defensoria
https://www.youtube.com/watch?v=bl-ddMdpVZY

TAMBAÚ DA GENTE MANHÃ - TV TAMBAÚ

PMJP deve revisar obras da Av.
Epitácio Pessoa, recomenda
Defensoria
https://www.youtube.com/watch?v=jkpW44cMrjQ

IMPRESSO

04

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 07

05

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 07

JORNAL UNIÃO

Caderno Política - 13

08

12

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 06

JORNAL UNIÃO

Caderno Política - 13

16

22

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 07

JORNAL UNIÃO

Caderno Política - 13

23

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 08

24

JORNAL UNIÃO

Capa - 01

JORNAL UNIÃO

Caderno Paraíba - 087

24

JORNAL UNIÃO

Caderno Política - 13

RÁDIO

15

CBN

DPE recomenda revogação
de ato que proíbe celular em
unidades hospitalares
RÁDIO CORREIO

DPE recomenda revogação
de ato que proíbe celular em
unidades hospitalares
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RÁDIO CORREIO

Defensoria Pública recomenda à
PMJP revisão urgente nas obras
da Av. Epitácio Pessoa
CBN

Defensoria Pública recomenda à
PMJP revisão urgente nas obras
da Av. Epitácio Pessoa

