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Campanha contra importunação sexual e Operação Calvário foram os

CAMPANHA CONTRA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - 10 MATÉRIAS
JORNAL DA CORREIO - Amanhã será lançada campanha Não é Não também no São João, na capital https://www.youtube.com/watch?v=1MVrRnC9Ozg
PB AGORA - "Não é Não": ALPB participa de campanha de combate à violência contra a mulher no
São João - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) está participando, ao longo de todo o mês de junho,
das ações da campanha “Não é não, também no São João”, realizada pelo Núcleo Estadual de Gênero e pela
Rede
Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual
(Reamcav).https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20190606073741/nao-e-nao-alpb-participa-de-campa
nha-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher-no-sao-joao
PAUTA PB - Lançada a campanha ‘Não é Não também no São João’ - A campanha é um recado que a
Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (Reamcav) vai repassar
durante o Maior São João do Mundo.De acordo com a promotora Ismânia Pessoa, a campanha de
conscientização faz parte Lei Federal 13.718/18) e os mecanismos de prevenção e denúncia de crimes contra
a dignidade feminina.http://pautapb.com.br/2019/06/06/lancada-a-campanha-nao-e-nao-tambem/
PARAÍBA ONLINE - Delegada: Campanha ‘Não é não’ visa combater a importunação sexual contra a
mulher - A delegada da Mulher em Campina Grande, Sileide Azevedo, comentou em entrevista sobre a
campanha ‘Não é Não’ idealizada pelo Ministério Público em parceria com o Tribunal de Justiça, a Polícia
Civil, órgãos de defesa da mulher e outras instituições a nível de estado. Ela explicou que o crime de
importunação sexual tem pena que pode chegar até a cinco anos para o indivíduo que pratica ato libidinoso
contra
alguém
sem
a
sua
anuência.ttps://paraibaonline.com.br/2019/06/delegada-campanha-nao-e-nao-visa-combater-a-importunacaosexual-contra-a-mulher/
TÁ NA ÁREA - “Não é Não”: Assembleia participa de campanha de combate à violência contra a
mulher no São João - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) está participando, ao longo de todo o
mês de junho, das ações da campanha “Não é não, também no São João”, realizada pelo Núcleo Estadual de
Gênero e pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual
(Reamcav).https://www.tanaarea.com.br/paraiba/nao-e-nao-assembleia-participa-de-campanha-de-combate-a
-violencia-contra-a-mulher-no-sao-joao/
INFORMA PARAÍBA - “Não é Não”: Assembleia participa de campanha de combate à violência contra a
mulher no São João - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) está participando, ao longo de todo o
mês de junho, das ações da campanha “Não é não, também no São João”, realizada pelo Núcleo Estadual de
Gênero e pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (Reamcav).
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https://informaparaiba.com.br/2019/06/06/nao-e-nao-assembleia-participa-de-campanha-de-combate-a-violen
cia-contra-a-mulher-no-sao-joao/
PARAÍBA JÁ - Campanha “Não é não, também no São João!” é lançada em JP nesta sexta - “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. De
acordo com a organização da ação, todas as parcerias são bem-vindas e o engajamento dos municípios,
principalmente, os que têm tradição de festejar as festas juninas; de empresas; organizações
não-governamentais e de toda a sociedade garantem o maior alcance da mensagem.
https://paraibaja.com.br/campanha-nao-e-nao-tambem-no-sao-joao-e-lancada-jp/
PARAÍBA ONLINE - Campanha ‘Não é não’ no São João’ terá tenda no Parque do Povo em apoio às
vítimas - A campanha ‘Não é não também no São João’ foi lançada nessa quarta-feira (5) pela Prefeitura
Municipal de Campina Grande e a Rede de Proteção à Mulher, com iniciativa do Núcleo de Gênero do
Ministério
Público
da
Paraíba
e
apoio
de
vários
órgãos
e
instituições
do
estado.https://paraibaonline.com.br/saojoao/campanha-nao-e-nao-no-sao-joao-tera-tenda-no-parque-do-povoem-apoio-as-vitimas/
PB VALE - Prefeita de Mamanguape Eunice Pessoa participa do lançamento da campanha “Não é não,
também no São João” - A cidade de Campina Grande recebeu nesta quarta-feira (5) o evento de
lançamento da campanha “Não é não, também no São João”, idealizada pelo Ministério Público da Paraíba
através do Núcleo Estadual de Gênero do Ministério Público da Paraíba e órgãos integrantes da Rede
Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual (REAMCAV). A meta da
campanha é chamar a sociedade para o debate e o combate à importunação sexual contra mulheres durante
as
festas
juninashttp://pbvale.com.br/politica/prefeita-de-mamanguape-eunice-pessoa-participa-do-lancamento-da-camp
anha-nao-e-nao-tambem-no-sao-joao/
PORTAL S1 - SÃO JOÃO 2019 “Não é Não”: Campanha de combate à violência contra a mulher no São
João - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) está participando, ao longo de todo o mês de junho, das
ações da campanha “Não é não, também no São João”, realizada pelo Núcleo Estadual de Gênero e pela
Rede
Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual
(Reamcav).http://www.portals1.com.br/nao-e-nao-campanha-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher-no-sao-j
oao/

‘OPERAÇÃO CALVÁRIO’ - 09 MATÉRIAS
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BLOG DO ANDERSON SOARES - Operação Calvário: Em novo depoimento, Livânia Farias dá detalhes
sobre bens adquiridos por autoridades com dinheiro ilícito - Os bastidores da política e da Justiça andam
movimentados nos últimos dias por causa de novas declarações da ex-secretária de Administração do
Estado, Livânia Farias, dadas ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). A ex-gestora, considerada chave
para as investigações, teria dado nomes, endereços e detalhes sobre bens adquiridos por autoridades com
dinheiro ilegal. Os fatos foram relatados ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco). Os dados em análise devem fundamentar novas operações relacionadas com a Operação
Calvário.https://www.blogdoandersonsoares.com.br/2019/06/06/operacao-calvario-em-novo-depoimento-livani
a-farias-da-detalhes-sobre-bens-adquiridos-por-autoridades-com-dinheiro-ilicito/
PARAÍBA URGENTE - Operação Calvário: Em novo depoimento, Livânia Farias dá detalhes sobre bens
adquiridos por autoridades com dinheiro ilícito - Os bastidores da política e da Justiça andam
movimentados nos últimos dias por causa de novas declarações da ex-secretária de Administração do
Estado, Livânia Farias, dadas ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). A ex-gestora, considerada chave
para as investigações, teria dado nomes, endereços e detalhes sobre bens adquiridos por autoridades com
dinheiro ilegal. Os fatos foram relatados ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco). Os dados em análise devem fundamentar novas operações relacionadas com a Operação
Calvário.https://www.paraibaurgente.com.br/operacao-calvario-em-novo-depoimento-livania-farias-da-detalhes
-sobre-bens-adquiridos-por-autoridades-com-dinheiro-ilicito/
BLOG DO LEVI - Operação Calvário: em novo depoimento ao GAECO, Livânia Farias teria delatado
“figurões” - Os detalhes são mantidos em segredo, mas o fato é que a ex-secretária Livânia Farias voltou a
depor junto ao Ministério Público (Gaeco). Livânia teria acrescentado um volume imenso de informações,
revelando mais detalhes da quadrilha infiltrada na Cruz Vermelha gaúcha e outras organizações sociais que
atuam
na
Paraíba.https://blogdolevi.portaldiario.com.br/2019/06/06/operacao-calvario-em-novo-depoimento-ao-gaeco-liv
ania-farias-teria-delatado-figuroes/
JORNAL DA PARAÍBA/ Suetoni Souto Maior - Operação Calvário: polêmicas no rastro da delação de
Livânia Farias - Os bastidores da política e da Justiça andam movimentados nos últimos dias por causa de
novas declarações da ex-secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, dadas ao Ministério Público
da Paraíba (MPPB). A ex-gestora, considerada chave para as investigações, teria dado nomes, endereços e
detalhes sobre bens adquiridos por autoridades com dinheiro ilegal. Os fatos foram relatados ao Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Os dados em análise devem fundamentar
novas
operações
relacionadas
com
a
Operação
Calvário.http://blogs.jornaldaparaiba.com.br/suetoni/2019/06/06/operacao-calvario-polemicas-no-rastro-da-del
acao-de-livania-farias/
HELDER MOURA - CALVÁRIO A CAMINHO Quem será o próximo após a prisão e delação de Leandro,
Livânia e Laura? - Importante, meu caro Paiakan, ficar atento ao calendário da Operação Calvário. Desde
que desbaratou, em 14 de dezembro de 2018, o esquema criminoso infiltrado na Cruz Vermelha gaúcha e
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Ipcep, e que teria movimentado mais de R$ 1,7 bilhão, o Gaeco já enquadrou os ex-assessores Leandro
Nunes Azevedo e Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro e a ex-secretária Livânia Farias. Os três decidiram
falaram.
Mas,
quem
será
o
próximo?https://www.heldermoura.com.br/calvarioproximos-capitulos-quem-sera-o-proximo-apos-a-prisao-e-d
elacao-de-leandro-livania-e-laura/
PARAÍBA RÁDIO BLOG - Delações de Livânia, Michelle, Kremser, Saulo e Daniel devem enquadrar
figurões ainda soltos - A delação negociada do empresário Daniel Gomes da Silva, preso no Rio de Janeiro,
desde a deflagração da Operação Calvário, em 14 de dezembro do ano passado, pode ter grandes
consequências para o andamento das investigações sobre a organização criminosa na Paraíba. Inclusive a
partir da última delação da ex-secretária Livânia Farias, que entregou o desenho da quadrilha, inclusive nome
de
figurões,
ao
Gaeco
(Ministério
Público
da
Paraíba).http://www.paraibaradioblog.com/2019/06/06/delacoes-de-livania-michelle-kremser-saulo-e-daniel-de
vem-enquadrar-figuroes-ainda-soltos/
RESUMO PB - Delações de Livânia, Michelle, Kremser, Saulo e Daniel devem enquadrar figurões ainda
soltos - A delação negociada do empresário Daniel Gomes da Silva, preso no Rio de Janeiro, desde a
deflagração da Operação Calvário, em 14 de dezembro do ano passado, pode ter grandes consequências
para o andamento das investigações sobre a organização criminosa na Paraíba. Inclusive a partir da última
delação da ex-secretária Livânia Farias, que entregou o desenho da quadrilha, inclusive nome de figurões, ao
Gaeco
(Ministério
Público
da
Paraíba).https://www.resumopb.com/noticia/delacoes-de-livania-michelle-kremser-saulo-e-daniel-devem-enqu
adrar-figuroes-ainda-soltos.html
RESUMO PB - Operação Calvário: polêmicas no rastro da delação de Livânia Farias - Os bastidores da
política e da Justiça andam movimentados nos últimos dias por causa de novas declarações da ex-secretária
de Administração do Estado, Livânia Farias, dadas ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). A ex-gestora,
considerada chave para as investigações, teria dado nomes, endereços e detalhes sobre bens adquiridos por
autoridades com dinheiro ilegal. Os fatos foram relatados ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco). Os dados em análise devem fundamentar novas operações relacionadas com a
Operação
Calvário.https://www.resumopb.com/noticia/operacao-calvario-polemicas-no-rastro-da-delacao-de-livania-faria
s.html
O PIPOCO - Livânia volta a depor na Operação Calvário e entrega novas provas ao Gaeco - Os detalhes
são mantidos em segredo, mas o fato é que a ex-secretária Livânia Farias voltou a depor junto ao M Público
(Gaeco). Até onde o Blog pode apurar, Livânia teria acrescentado um volume imenso de informações,
revelando mais detalhes da quadrilha infiltrada na Cruz Vermelha gaúcha e outras organizações sociais que
atuam
na
Paraíba.
http://opipoco.com.br/politica/livania-volta-a-depor-na-operacao-calvario-e-entrega-novas-provas-ao-gaeco/
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LIMITE DE DURAÇÃO E PÚBLICO NO SÃO JOÃO DA CAPITAL - 08 MATÉRIAS
PORTAL DO LITORAL - Festas juninas de João Pessoa terão limite de público e toque de recolher - Em
reunião realizada nesta quinta-feira (6), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Social de João
Pessoa determinou os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a realização do São João em
João
Pessoa.https://www.portaldolitoralpb.com.br/festas-juninas-de-joao-pessoa-terao-limite-de-publico-e-toque-derecolher/
PARAÍBA RÁDIO BLOG - Ministério Público da Paraíba firma TAC para disciplinar os festejos juninos
na Capital - O Ministério Público da Paraíba (MPPB) celebrou, nesta quinta-feira (06/06), um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) para disciplinar a realização do São João da Capital, com os órgãos que
promovem os festejos e também que têm o poder de fiscalização. O objetivo é que sejam adotadas medidas
para reduzir os diversos tipos de poluição e garantir a preservação da ordem pública, a segurança do público
e
a
paz
social.http://www.paraibaradioblog.com/2019/06/06/ministerio-publico-da-paraiba-firma-tac-para-disciplinar-osfestejos-juninos-na-capital/
OP9 - São João da Capital terá limite de público e duração, diz MPPB - O São João de João Pessoa terá
limite de público e duração pré-definidos, conforme divulgado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB)
nesta quinta-feira (6). O limite de pessoas em ambientes abertos é de até 15 mil pessoas, e as apresentações
só
podem
ir
até
0h15,
com
tolerância
máxima
de
30
minutos.https://www.op9.com.br/pb/noticias/sao-joao-da-capital-tera-limite-de-publico-e-duracao-diz-mppb/
PB HOJE - Festas juninas de João Pessoa terão limite de público e toque de recolher - Em reunião
realizada nesta quinta-feira (6), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Social de João Pessoa
determinou os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a realização do São João em João
Pessoa.https://www.pbhoje.com.br/noticias/63537/festas-juninas-de-joao-pessoa-terao-limite-de-publico-e-toq
ue-de-recolher.html
PARAÍBA NOTÍCIAS - MPPB e prefeitura da Capital assinam TAC disciplinando os festejos do São
João em João Pessoa - O Ministério Público da Paraíba celebrou um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), nesta quinta-feira (06), para disciplinar a realização do São João em João Pessoa, com os órgãos que
promovem os festejos e também que têm o poder de fiscalização. O objetivo é que sejam adotadas medidas
para reduzir os diversos tipos de poluição e garantir a preservação da ordem pública, a segurança do público
e
a
paz
social.http://www.paraibanoticia.net.br/mppb-e-prefeitura-da-capital-assinam-tac-disciplinando-os-festejos-dosao-joao-em-joao-pessoa/
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MAIS PB - São João terá limite de público e horário em João Pessoa - Um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) assinado pelo Ministério Público através da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio
Social de João Pessoa e Prefeitura Municipal de João Pessoa, na manhã desta quinta-feira (6), decidiu que o
São João na Capital, a ser realizado no Ponto de Cem Reis, terá um limite de público de até 15 mil pessoas e
previsão
de
encerramento
até
a
meia-noite,
com
tolerância
de
20
minutos.https://www.maispb.com.br/385026/sao-joao-tera-limite-de-publico-e-horario-em-joao-pessoa.html
PORTAL T5 - Festejos juninos de João Pessoa terão limite de público e não podem passar das 0h15 Todo o conteúdo do Portal T5 está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. É proibida a
cópia/reprodução deste material em qualquer meio de comunicação sem a devida autorização. Se deseja
compartilhar,
utilize
os
meios
fornecidos
no
Portal
T5.https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2019/6/222375-festejos-juninos-de-joao-pessoa-terao-limite-d
e-publico-e-nao-podem-passar-das-0h15
TV CARIRI - Festas juninas de João Pessoa terão limite de público e toque de recolher - Em reunião
realizada nesta quinta-feira (6), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Social de João Pessoa
determinou os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a realização do São João em João
Pessoa.https://www.portaltvcariri.com.br/festas-juninas-de-joao-pessoa-terao-limite-de-publico-e-toque-de-rec
olher/

REDUÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS - 07 MATÉRIAS
PARAIBA.COM.BR - Procon aciona MP para que distribuidoras expliquem redução dos preços de
combustíveis - Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (6) o Procon de João Pessoa decidiu
acionar o Ministério Público para que
as
distribuidoras explique
a redução nos preços dos
combustíveis.http://paraiba.com.br/2019/06/06/procon-aciona-mp-para-que-distribuidoras-explique-reducao-do
s-precos-de-combustiveis/
PARAÍBA ONLINE - Procon-JP reúne donos de postos de combustíveis para discutir redução de
preços - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor se reúne nesta quinta-feira (6), às 15h,
com representantes de postos de combustíveis para cobrar justificativas sobre o não repasse para o
consumidor das reduções de preços anunciadas pela Petrobras no último mês para a gasolina. O encontro
será
na
sede
do
Procon-JP.https://paraibaonline.com.br/2019/06/procon-jp-reune-donos-de-postos-de-combustiveis-para-discu
tir-reducao-de-precos/
PREFEITURA DE JOÃO PESSOA - Procon-JP convoca representantes de postos de combustíveis para
reunião sobre redução de preços nas bombas - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor se reúne nesta quinta-feira (6), às 15h, com representantes de postos de combustíveis para
cobrar justificativas sobre o não repasse para o consumidor das reduções de preços anunciadas pela
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Petrobras
no
último
mês
para
a
gasolina.
O
encontro
será
na
sede
do
Procon-JP.http://www.joaopessoa.pb.gov.br/procon-jp-convoca-representantes-de-postos-de-combustiveis-pa
ra-reuniao-sobre-reducao-de-precos-nas-bombas/
MAIS PB - Procon cobra redução do preço de combustível - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon-JP) se reúne na tarde desta quinta-feira (6), com representantes de postos de
combustíveis para cobrar justificativas sobre o não repasse para o consumidor das reduções de preços
anunciadas pela Petrobras no último mês para a gasolina. O encontro será na sede do
Procon-JP.https://www.maispb.com.br/384834/procon-cobra-reducao-do-valor-dos-combustiveis-apos-anunci
o-de-bolsonaro.html
TÁ NA ÁREA - Postos apresentam notas fiscais, mostram que redução não foi a prometida e pedem
que órgãos cobrem distribuidoras - Os empresários do setor de revenda de combustíveis cobraram nesta
quinta-feira (06), durante reunião na Secretaria de Proteção ao Consumidor (Procon-JP), para discutir os
preços dos combustíveis, que os órgãos de fiscalização solicitem informações das distribuidoras sobre os
valores praticados na Paraíba. Os donos de postos apresentaram notas fiscais e demonstraram que não
houve redução nos patamares divulgados pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Ele
compartilhou em sua conta no Twitter o anúncio feito pela Petrobras de redução do preço dos combustíveis.
“A Petrobras informa a redução de 6,0% no preço do diesel e 7,2% no preço da gasolina”, escreveu
Bolsonaro.https://www.tanaarea.com.br/paraiba/postos-apresentam-notas-fiscais-mostram-que-reducao-nao-f
oi-a-prometida-e-pedem-que-orgaos-cobrem-distribuidoras/
CLICK PB - Procon convoca donos de postos para cobrar explicação sobre o preço da gasolina não
ter baixado - Os donos de postos de combustíveis de João Pessoa foram convocados para uma reunião com
a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) nesta quinta-feira (06), às 15h. A
intenção do Procon é cobrar justificativas sobre o não repasse para o consumidor das reduções de preços da
gasolina anunciadas pela Petrobrás no último mês. Como o ClickPB havia antecipado, o preço médio dos
combustíveis nas refinarias está mais barato, mas o consumidor ainda não sentiu esta redução nas
bombas.https://www.clickpb.com.br/paraiba/procon-convoca-donos-de-postos-para-cobrar-explicacao-sobre-o
-preco-da-gasolina-nao-ter-baixado-261731.html
PARAÍBA JÁ - Procon-JP convoca donos de postos para explicar preço da gasolina - A Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) se reúne nesta quinta-feira (6), às 15h, com
representantes de postos de combustíveis para cobrar justificativas sobre o não repasse para o consumidor
das reduções de preços anunciadas pela Petrobras no último mês para a gasolina. O encontro será na sede
do Procon-JP.https://paraibaja.com.br/procon-jp-convoca-donos-de-postos-para-explicar-preco-da-gasolina/

JUSTIÇA MANDA FECHAR MATADOURO PÚBLICO DE JUAREZ TÁVORA - 04 MATÉRIAS
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PORTAL MÍDIA - Justiça atende pedido do MPPB e determina fechamento do matadouro público de
Juarez Távora - A Vara de Justiça da Comarca de Alagoa Grande atendeu ao pedido do Ministério Público
da Paraíba (MPPB) e concedeu, liminarmente, a antecipação da tutela, determinando o fechamento do
matadouro público do município de Juarez Távora, a apreensão de todos os animais e o lacre do
estabelecimento com o eventual maquinário existente. A interdição deve durar até que a Prefeitura
providencie a mudança do local do matadouro e as obras necessárias para garantir que o abate de animais
não polua mais o meio ambiente, nem coloque em risco a saúde e a vida dos consumidores.
https://www.portalmidia.net/justica-atende-pedido-do-mppb-e-determina-fechamento-do-matadouro-publico-de
-juarez-tavora/
ALAGOINHA EM FOCO - Justiça determina fechamento de abatedouro em Juarez Távora, PB - A
Justiça da Paraíba determinou o fechamento do abatedouro da cidade de Juarez Távora, a 75 km de João
Pessoa. A decisão liminar atendeu um pedido feito pelo Ministério Público da Paraíba de fechar o matadouro
e apreensão dos animais na área. De acordo com o pedido, o abate de animais no local oferecia riscos aos
consumidores, além de poluir o meio ambiente.http://alagoinhaemfoco.blogspot.com/
PB AGORA - Justiça determina fechamento do matadouro público de Juarez Távora - A Vara de Justiça
da Comarca de Alagoa Grande atendeu ao pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e concedeu,
liminarmente, a antecipação da tutela, determinando o fechamento do matadouro público do município de
Juarez Távora, a apreensão de todos os animais e o lacre do estabelecimento com o eventual maquinário
existente. A interdição deve durar até que a Prefeitura providencie a mudança do local do matadouro e as
obras necessárias para garantir que o abate de animais não polua mais o meio ambiente, nem coloque em
risco
a
saúde
e
a
vida
dos
consumidores.https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20190606160637/justica-determina-fechamento-d
o-matadouro-publico-de-juarez-tavora
PORTAL DO JULIO - Justiça determina fechamento de abatedouro em Juarez Távora, PB - A Justiça da
Paraíba determinou o fechamento do abatedouro da cidade de Juarez Távora, a 75 km de João Pessoa. A
decisão liminar atendeu um pedido feito pelo Ministério Público da Paraíba de fechar o matadouro e
apreensão dos animais na área. De acordo com o pedido, o abate de animais no local oferecia riscos aos
consumidores,
além
de
poluir
o
meio
ambiente.https://wwwportaldojulioag1.blogspot.com/2019/06/justica-determina-fechamento-de.html

NOVO INQUÉRITO CASO DE AGULHADAS NO SÃO JOÃO DE CG - 03 MATÉRIAS
POLÊMICA PARAÍBA - QUASE UM ANO DEPOIS: Novo inquérito é aberto para investigar casos de
agulhadas no São João de CG - Um novo inquérito foi aberto pela Polícia Civil para que os casos de
pessoas feridas por agulhas no São João do ano passado em Campina Grande sejam investigados. O
Hospital de Trauma de Campina Grande, na época, registrou mais de 30 casos de vítimas suspeitas de terem
sofrido
agressões
com
agulhas
de
seringas,
no
Parque
do
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Povo.https://www.polemicaparaiba.com.br/policiais/quase-um-ano-depois-novo-inquerito-e-aberto-para-investi
gar-casos-de-agulhadas-no-sao-joao-de-cg/
LENILDO FERREIRA - Agulhadas: PMCG pediu ao Gaeco investigação sobre conduta de diretores do
Trauma - Passado um ano desde o tumultuado São João de 2018, veio a tona a denúncia formulada pela
Prefeitura de Campina Grande, através da Procuradoria Geral do Município, junto ao Grupo de Atuação
Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba, contra a direção do
Hospital
de
Emergência
e
Trauma
Dom
Luiz
Gonzaga
Fernandes.http://www.lenildoferreira.com.br/2019/06/agulhadas-pmcg-pediu-ao-gaeco.html
ZERO 83 - QUASE UM ANO DEPOIS: Novo inquérito é aberto para investigar casos de agulhadas no
São João de CG - Um novo inquérito foi aberto pela Polícia Civil para que os casos de pessoas feridas por
agulhas no São João do ano passado em Campina Grande sejam investigados. O Hospital de Trauma de
Campina Grande, na época, registrou mais de 30 casos de vítimas suspeitas de terem sofrido agressões com
agulhas de seringas, no Parque do Povo.http://zero83.com.br/noticia/quase-um-ano-depois-novo-inquerito-e

JUSTIÇA AFASTA PREFEITA DE DIAMANTE - 03 MATÉRIAS
TIMBAÚBA AGORA - Justiça afasta prefeita de município na paraibano pelo prazo de 180 dias por
improbidade administrativa - A Justiça da Paraíba decidiu afastar a prefeita do Município de Diamante,
Carmelita de Lucena Mangueira, pelo prazo de 180 dias por ato de improbidade administrativa. De acordo
com o Ministério Público, a gestora forjou inúmeros documentos falsos e produziu situações fictícias para
justificar despesas ilegais nos últimos dois anos, a m de surrupiar um grande numerário dos cofres
municipais.https://www.timbaubaagora.com/noticia/06/06/2019/justica-afasta-prefeita-de-municipio-na-paraiba
no-pelo-prazo-de-180-dias-por-improbidade-administrativa.html
DIAMANTE ONLINE - Afastamento da prefeita de Diamante poderá levar presidente da Câmara ao
maior cargo do município - A prefeita do Município de Diamante, Carmelita de Lucena Mangueira, foi
afastada do cargo pelo prazo de 180 dias por ato de improbidade administrativa. Esta foi à decisão, por
unanimidade e em harmonia com o parecer ministerial, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba.
A
relatora
do
recurso
foi
à
desembargadora
Maria
das
Graças
Morais
Guedes.https://www.diamanteonline.com.br/noticia/vale-do-pianc/2019/06/06/afastamento-da-prefeita-de-diam
ante-poder-levar-presidente-da-cmara-ao-maior-cargo-do-municpio/21112.html
G8 PB - TJPB AFASTA PREFEITA DE DIAMANTE PELO PRAZO DE 180 DIAS POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - A prefeita do Município de Diamante, Carmelita de Lucena Mangueira, foi afastada pelo
prazo de 180 dias por ato de improbidade administrativa. Esta foi a decisão, por unanimidade e em harmonia
com o parecer ministerial, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao dar provimento ao
Agravo de Instrumento, reformando, assim, em parte a decisão do Juízo de 1º Grau, nos autos de uma Ação
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Civil Pública. A relatora do recurso nº 0807562-09.2018.815.0000 foi a desembargadora Maria das Graças
Morais Guedes.https://g8pb.blogspot.com/2019/06/tjpb-afasta-prefeita-de-diamante-pelo.html

EMPRESAS FUNERÁRIAS SÃO AUTUADAS PELO MP-PROCON - 02 MATÉRIAS

PÁGINA1 PB - Em CG empresas funerárias são autuadas pelo MP-Procon por propaganda enganosa Três empresas funerárias foram autuadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério
Público da Paraíba (MP-Procon) por meio da diretoria regional em Campina Grande, nesta terça-feira (4). O
órgão constatou, após análise do material publicitário das empresas, que estão promovendo propaganda
enganosa de produtos e serviços ofertados, omitindo informações primordiais a contratação do
serviço.https://www.pagina1pb.com.br/em-cg-empresas-funerarias-sao-autuadas-pelo-mp-procon-por-propaga
nda-enganosa/
RUARAL FM - Procon autua empresas funerárias por publicidade enganosa, em Campina Grande - O
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba (MP-Procon), através da
diretoria regional em Campina Grande, autuou três empresas que atuam no segmento econômico de
assistência familiar vida e pós-vida, com serviços de velório e sepultamento. O órgão ministerial constatou,
após análise do material publicitário das empresas, que as empresas estão promovendo propaganda
enganosa de produtos e serviços ofertados, omitindo informação primordial para a lícita celebração do
negócio.http://fmrural.com.br/?p=8134

OUTROS ASSUNTOS - 02 MATÉRIAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE SEDIA EVENTO DA 3ª SEMANA NACIONAL
DE ARQUIVOS E DISCUTE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - Nesta quinta-feira (06), aconteceu no Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) o evento do penúltimo dia de programação da 3ª Semana Nacional
de Arquivos, na Paraíba. Durante toda a manhã, acadêmicos, estudantes, servidores e profissionais da área
debateram sobre a importância da memória pública para a transparência e o exercício da
cidadania.http://tce.pb.gov.br/noticias/tce-sedia-evento-da-3a-semana-nacional-de-arquivos-e-discute-a-transp
arencia-publica
UEPB - Criação do Observatório do Feminicídio da Paraíba recebe apoio da Secretaria da Mulher e do
Tribunal de Justiça - O Programa de Pesquisa e Extensão Observatório de Feminicídio na Paraíba vem
ganhado cada vez mais apoio de outras instituições para que suas atividades tenham início. Proposta pela
Comissão de Direitos Humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a iniciativa acaba de receber o
apoio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e da Coordenação da Mulher em
Situação de Violência do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). Em reunião realizada na tarde desta
quarta-feira (5), o vice-reitor Flávio Romero recebeu representantes do Estado e do MPPB para dar
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andamento
às
propostas
do
Observatório.http://www.uepb.edu.br/criacao-do-observatorio-do-feminicidio-da-paraiba-recebe-apoio-da-secr
etaria-da-mulher-e-do-tribunal-de-justica/
CONACI.ORG - Seminário de Governança e Boas Práticas em Gestão Pública, realizado em João
Pessoa PB - O Governo do Estado, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE), em parceria com o
Banco Mundial e o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), promoveu no dia 31 de maio, no Centro
de Convenções de João Pessoa, o primeiro seminário Governança e Boas Práticas em Gestão
Pública.http://www.conaci.org.br/noticias/seminario-de-governanca-e-boas-praticas-em-gestao-publica-realiza
do-em-joao-pessoa-pb
PARAÍBA MASTER - Estudantes de mais de 600 escolas participam do dia “D” da educação na Paraíba
- A Controladoria-Geral da União-CGU / Regional Paraíba e a Secretaria Estadual de Educação promoveram
no último dia 5 de junho o dia “D” para a elaboração de trabalhos ao 11º Concurso de Desenho e Redação da
CGU. O dia “D” foi assim batizado, pois a data foi combinada para que, ao mesmo tempo, toda a rede
estadual de educação participasse da atividade, fato que movimentou mais de 600 escolas. O evento só foi
possível devido ao trabalho articulado do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB), do qual a
CGU
faz
parte.https://paraibamaster.com.br/index.php/2019/06/06/estudantes-de-mais-de-600-escolas-participam-do-di
a-d-da-educacao-na-paraiba/

11

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

12

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

13

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

14

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

15

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

16

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

17

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

18

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

19

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O MPPB NA IMPRENSA: Clipagem de notícias relacionadas à instituição
Para ter acesso às versões anteriores acesse: https://bit.ly/2Wg4Vhy

20

