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DIA DA MULHER
SERVIDORAS DA DPE-PB RECEBEM
CHOCOLATE EM HOMENAGEM AO
DIA DA MULHER

As defensoras públicas, servidoras e estagiárias da DPE foram
homenageadas esta semana com chocolates em alusão ao Dia
8 de março. A entrega do doce aconteceu nos setores da Sede
Administrativa da Instituição e também durante os eventos
realizados durante a semana, como a inauguração da sala da DPE
no Fórum Cível, na quinta, e a Defensoria Itinerante na Lagoa, na
sexta-feira.

CAPACITAÇÃO
CNJ INSCREVE PARA CURSO SOBRE
MARCO LEGAL DA PRIMEIRA
INFÂNCIA NA PARAÍBA
O prazo de inscrição para o curso semipresencial Marco
Legal da Primeira Infância e suas implicações jurídicas,
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na
Paraíba, encerra no próximo dia 16 de março. A etapa
presencial vai acontecer nos dias 23 e 24 de março de
2020, com 16 horas-aula, na sede da Escola Superior da
Magistratura da Paraíba (ESMA-PB), no bairro do Altiplano.
O evento é destinado a magistrados, promotores de justiça,
defensores públicos, advogados, delegados, agentes da
polícia e equipes psicossociais do sistema de garantia de
direitos do estado da Paraíba. O objetivo é fortalecer as
instituições públicas voltadas à garantia dos direitos difusos
e coletivos previstos na legislação brasileira e de promover
a melhoria da infraestrutura necessária à proteção do
interesse da criança, em especial, da primeira infância, e à
prevenção da improbidade administrativa dos servidores
públicos que têm o dever de aplicar o Marco Legal da
Primeira Infância.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do
CNJ, no link: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-marcolegal-da-primeira-infancia-e-suas-implicacoes-juridicasetapa-presencial-paraiba

OUVIDORA PARTICIPA DE EVENTOS LIGADOS LUTA POR
MORADIA E REFUGIADOS
A ouvidora Andrea Coutinho representou a Defensoria
Pública do Estado em dois eventos externos. O primeiro, na
terça-feira (3), marcou a abertura de procedimentos com
relação a regularização das ocupações e dos catadores em
João Pessoa e Bayeux. O evento foi realizado pelo Ministério
Público Federal e contou com as presenças do Movimento
de Trabalhadores por Direitos (MTD-PB) e do Movimento
Nacional de Catadores (MNC). Na ocasião, a ouvidora
aproveitou para entregar o relatório do cadastro feito pelo
Núcleo de Direitos Humanos da DPE das famílias do Roger.
O segundo evento discutiu a criação de um comitê
interinstitucional paraibano para tratar da questão dos
venezuelanos refugiados no estado da Paraíba. A reunião
aconteceu na quinta (5), no Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Urbanas da Paraíba (Stiup), em Campina
Grande.

PRÓXIMOS ANIVERSARIANTES
Dia 07/03
Maria Silvonete Rodrigues do
Nascimento
Dia 08/03
Maria do Céu Cavalcanti
Palmeira
Dia 10/03
Rebeca da Silva Marques
Dia 13/03
Maria de Guadalupe B. Silva
Jaina Elissa Freires Soares
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