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CLIPAGEM - 01 a 02/06 - Operação Calvário e Campanha Contra a Importunação Sexual foram os
principais assuntos abordados
PORTAIS, SITES E BLOG
OPERAÇÃO CALVÁRIO 03 MATÉRIAS
BLOG DO MARCELO JOSÉ - Em meio a ebulição da Operação Calvário, membros do MP/PB iniciam
processo de escolha do procurador-geral de Justiça para biênio 2019/2021 - A eleição para escolha da
lista tríplice da qual será nomeado o procurador-geral de Justiça para o biênio 2019/2021 já começou. Em
meio a ebulição causada pelos desdobramentos da Operação Calvário, os promotores e procuradores já
podem se inscrever e concorrer ao pleito. O prazo para inscrições aos membros que querem concorrer foi
inIciado
ontem,
dia 31, e vai até o próximo dia 14, no horário das 7h às
13h.https://marcelojose.com.br/2019/06/01/em-meio-a-ebulicao-da-operacao-calvario-membros-do-mppb-inici
am-processo-de-escolha-do-procurador-geral-de-justica-para-bienio-20192021/
PORTAL INDEPENDENTE - Perguntar não ofende: A quem interessa enfraquecer a operação Calvário Já não é possível esconder a existência de uma campanha anônima e insidiosa, especialmente em redes
sociais, contra o Gaeco e, por tabela, o Ministério Público da Paraíba. Tudo bem que existe um processo
eleitoral em curso, onde, muito provavelmente, o que passa a balizar algumas ações é a atividade política. E
atividade política pressupõe concessões. Lamentável, porém verdadeiro.
http://portalindependente.com/perguntar-nao-ofende-a-quem-interessa-enfraquecer-o-gaeco-e-a-operacao-cal
vario/
SUETONI - Após 15 dias de polêmicas sobre rompimento, João e Ricardo buscam união - Onde há
fumaça, há fogo. O adágio popular às vezes falha, mas possui grande grau de acerto. No caso do
estremecimento da relação entre o atual governador, João Azevêdo, e do ex, Ricardo Coutinho, ambos do
PSB, o rompimento esteve por um fio nos últimos dias. Não faltaram incendiários para fazê-lo queimar na
fogueira da vaidade que cerca a política. Neste sábado (1º), diante da militância na audiência do Orçamento
Democrático Estadual realizada em João Pessoa, o esforço foi no sentido contrário. É o primeiro sinal claro
de reaproximação depois de 15 dias de estremecimentos. De um lado, as cobranças de fidelidade puxadas
pelos ricardistas. Do outro, a busca pela governabilidade, incentivada pelo grupo que teme os efeitos que a
operação
Calvário
pode
trazer
à
gestão.http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2019/06/02/apos-15-dias-alimentando-polemicas-sobre-ro
mpimento-joao-e-ricardo-buscam-uniao/
INQUÉRITO FIM DO LIXÃO EM LUCENA 03 MATÉRIAS
CLICK METROPOLITANO - MPPB instaura inquérito para cobrar fim do lixão em Lucena - A promotora
de Justiça, Rosa Cristina de Carvalho, determinou a abertura de um inquérito civil público para apurar as
providências adotadas pela Prefeitura de Lucena, no Litoral Norte do estado, para por fim ao lixão existente
no município.
https://clickmetropolitano.com.br/noticia/64/mppb-instaura-inquerito-para-cobrar-fim-do-lixao-em-lucena.html
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1001 NOTÍCIAS - MPPB instaura inquérito para cobrar fim do lixão na cidade de Lucena - A promotora
de Justiça, Rosa Cristina de Carvalho, determinou a abertura de um inquérito civil público para apurar as
providências adotadas pela Prefeitura de Lucena, no Litoral Norte do estado, para por fim ao lixão existente
no município.
http://www.1001noticias.com.br/noticias/justica/mppb-instaura-inquerito-para-cobrar-fim-do-lixao--na-cidade-d
e-lucena.html
PORTAL CORREIO - MPPB instaura inquérito para cobrar fim do lixão em Lucena - A promotora de
Justiça, Rosa Cristina de Carvalho, determinou a abertura de um inquérito civil público para apurar as
providências adotadas pela Prefeitura de Lucena, no Litoral Norte do estado, para por fim ao lixão existente
no município.
https://portalcorreio.com.br/mppb-instaura-inquerito-para-cobrar-fim-do-lixao-em-lucena/
HOMENAGEM A EX COMBATENTE 02 MATÉRIAS
CORREIO DA PARAÍBA - Ex combatente recebe homenagem do Ministério Público da Paraíba - Nasceu
em Bananeiras, no Brejo paraibano. Foi morar no Rio de Janeiro aos 16 anos. Um ano depois foi convocado
para ajudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Anos mais tarde, retornou à Paraíba. Na última quinta-feira,
o ex-combatente Genival Máximo de Oliveira completou 96 anos. Ontem, o Ministério Público da Paraíba
(MPPB), por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania e dos Direitos Fundamentais – Direitos dos Idosos –
em João Pessoa, homenageou o paraibano, através do Projeto “Eu existo” – criado no ano passado.
https://correiodaparaiba.com.br/geral/ex-combatente-recebe-homenagem-do-ministerio-publico/
PORTAL CORREIO - Ex-combatente recebe homenagem no Ministério Público da Paraíba - Nasceu em
Bananeiras, no Brejo paraibano. Foi morar no Rio de Janeiro aos 16 anos de idade. Um ano depois foi
convocado para ajudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Anos mais tarde, retornou à Paraíba. Na última
quinta-feira, o ex-combatente Genival Máximo de Oliveira completou 96 anos. E nesta sexta-feira (31) o
Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania e dos Direitos
Fundamentais – Direitos dos Idosos – em João Pessoa, homenageou o paraibano, através do Projeto “Eu
existo”
–
criado
no
ano
passado.https://portalcorreio.com.br/ex-combatente-recebe-homenagem-no-ministerio-publico-da-paraiba/

CAMPANHA CONTRA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 05 MATÉRIAS
ACESSO POLÍTICO - MPPB lança hoje campanha contra importunação sexual e pela dignidade das
mulheres, no período junino - “Não é não, também no São João”. Este é o recado que a Rede Estadual de
Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (Reamcav) vai repassar, durante os festejos
juninos deste ano, no Estado. A mensagem faz parte de uma campanha de orientação à sociedade sobre as
implicações da Lei de Importunação Sexual (Lei Federal 13.718/18) e os mecanismos de prevenção e
denúncia de crimes contra a dignidade feminina. Estão juntos neste movimento o Ministério Público da
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Paraíba (MPPB); o Tribunal de Justiça (TJPB); a Defensoria Pública; a Associação Paraibana do MP; as
prefeituras de João Pessoa, de Campina Grande e de Mamanguape; a Câmara Municipal de João Pessoa; a
Assembleia Legislativa e as secretarias de Estado de Segurança e Defesa Social (Seds) e da Mulher e da
Diversidade Humana (Semdh) e outros parceiros.
http://acessopolitico.com.br/mppb-lanca-hoje-campanha-contra-importunacao-sexual-e-pela-dignidade-das-m
ulheres-no-periodo-junino.html
VALE DO PIANCÓ - Governo e órgãos lançam campanha contra importunação sexual, na Paraíba “Não é não, também no São João”. Este é o recado que a Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de
Violência Doméstica e Sexual (Reamcav) vai repassar durante os festejos juninos deste ano no Estado. A
mensagem faz parte de uma campanha de orientação à sociedade sobre as implicações da Lei de
Importunação Sexual (Lei Federal 13.718/18) e os mecanismos de prevenção e denúncia de crimes contra a
dignidade
feminina.https://www.valedopianconoticias.com.br/noticias/exibir/governo-e-a-rga-os-lana-am-campanha-contr
a-importunaa-a-o-sexual-na-paraa-ba
FATOS PB - Rede promove campanha contra importunação sexual e pela dignidade das mulheres, no
período junino - Não é não, também no São João”. Este é o recado que a Rede Estadual de Atenção às
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (Reamcav) vai repassar, durante os festejos juninos deste
ano, no Estado. A mensagem faz parte de uma campanha de orientação à sociedade sobre as implicações da
Lei de Importunação Sexual (Lei Federal 13.718/18) e os mecanismos de prevenção e denúncia de crimes
contra a dignidade feminina. Estão juntos neste movimento o Ministério Público da Paraíba (MPPB); o
Tribunal de Justiça (TJPB); a Defensoria Pública; a Associação Paraibana do MP; as prefeituras de João
Pessoa, de Campina Grande e de Mamanguape; a Câmara Municipal de João Pessoa; a Assembleia
Legislativa e as secretarias de Estado de Segurança e Defesa Social (Seds) e da Mulher e da Diversidade
Humana (Semdh) e outros parceiros.
http://www.fatospb.com.br/noticia/1621/rede-promove-campanha-contra-importunao-sexual-e-pela-dignidadedas-mulheres-no-perodo-junino
JORNAL DE TODOS - MPPB lança hoje campanha contra importunação sexual e pela dignidade das
mulheres, no período junino - “Não é não, também no São João”. Este é o recado que a Rede Estadual de
Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (Reamcav) vai repassar, durante os festejos
juninos deste ano, no Estado.
https://jornaldetodos.com.br/2019/05/30/mppb-lanca-hoje-campanha-contra-importunacao-sexual-e-pela-digni
dade-das-mulheres-no-periodo-junino/
OP9 - Governo lança campanha contra importunação sexual no São João - “Não é não, também no São
João” é a campanha lançada pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e
Sexual (Reamcav), onde deverá repassar o recado durante os festejos juninos do estado. A mensagem faz
parte de uma campanha de orientação à sociedade sobre a Lei de Importunação Sexual e de prevenção e
denúncia de crimes contra mulheres.
https://www.op9.com.br/pb/noticias/governo-lanca-campanha-contra-importunacao-sexual-no-sao-joao/
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POLÍCIA PRENDE SUSPEITOS DE ASSALTO A BANCOS NO INTERIOR DA PB 02 MATÉRIAS
BLOG GUAMARÉ NEWS - Policia: Suspeitos de ataques a bancos são presos em mansão de luxo de
presidiário - Policia: Suspeitos de ataques a bancos são presos em mansão de luxo de presidiário
A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha que estaria envolvida nos ataques a bancos das cidades de São
Bento e Bom Sucesso, ocorridas nos dias 22 e 29 de Maio ultimo, no Sertãoda Paraíba. O grupo, formado por
três homens e uma mulher, foi localizado na mansão de luxo de um presidiário, na tarde da ultima quinta-feira
(30),
durante
a
operação
Rotas,
na
Zona
Rural
de
São
Bento.http://guamarenews.com/policia-suspeitos-de-ataques-a-bancos-sao-presos-em-mansao-de-luxo-de-pr
esidiario/
RÁDIO MANARI FM - Suspeitos de ataque aos bancos no Sertão da Paraíba são presos - A Polícia
Militar desarticulou uma quadrilha que estaria envolvida nos ataques a bancos das cidades de São Bento e
Bom Sucesso, ocorridas nos dias 22 e 29 deste mês, no Sertão da Paraíba. O grupo, formado por três
homens e uma mulher, foi localizado na mansão de luxo de um presidiário, na tarde desta quinta-feira (30),
durante
a
operação
Rotas,
na
Zona
Rural
de
São
Bento.https://www.radiomanarifm.com.br/m/noticias/brasil/380006
OUTROS ASSUNTOS 02 MATÉRIAS
PARAÍBA DEBATE - DESTAQUE DA SEMANA: CRM constata várias irregularidades no Hospital da
Criança - Uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) encontrou várias
irregularidades no Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande. Entre os problemas
encontrados estão falta de médicos, medicamentos e insumos no hospital. Também foram constatadas a
superlotação,
manutenção
predial
precária
e
escassez
de
roupas
e
lençóis
hospitalares.http://paraibadebate.com.br/destaque-da-semana-crm-constata-varias-irregularidades-no-hospital
-da-crianca/
POLÊMICA PARAÍBA - SUCESSÃO MUNICIPAL: em meio a escândalos de corrupção, Conde já tem
pretensos candidatos a prefeito para 2020- Em julho do ano passado, o Polêmica Paraíba publicou uma
reportagem mostrando como a corrupção afetou a política na cidade Conde e como essa característica
resultaria no enfraquecimento das lideranças locais. Quase um ano depois, o município padece da mesma
chaga, e agora se volta para 2020 à espera de uma luz no fim desse túnel de más notícias envolvendo
políticos.Depois de ver uma ex-prefeita presa no início do ano passado, hoje o município assiste atônito a
uma série de denúncias envolvendo vereadores da cidade. O Ministério Público descobriu que no legislativo
municipal existe funcionários fantasmas e a prática da ‘rachadinha’, quando servidores lotados em gabinetes
são obrigados a devolver parte dos seus salários aos vereadores.
https://www.polemicaparaiba.com.br/politica/sucessao-municipal-conheca-os-nomes-que-podem-entrar-na-dis
puta-pela-prefeitura-de-conde-em-2020-em-meio-a-escandalos-de-corrupcao/

