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CLIPAGEM - 10/06/2019 - “Caso Geo”, suspensão de concurso e campanha contra a importunação              
sexual são os principais assuntos relacionados ao MPPB  
 
CASO GEO - 06 MATÉRIAS 
 
TAMBAÚ NOTÍCIAS - Zelador suspeito de participar de abusos passa por audiência na capital -               
https://www.portalt5.com.br/videos/tv-tambau/tambau-noticias/2019/6/223633-zelador-suspeito-de-participar-d
e-abusos-passa-por-audiencia-na-capital 
 
JORNAL DA CORREIO - Ex zelador, acusado de participação em estupro no colégio GEO, participa de                
audiência de instrução - https://www.youtube.com/watch?v=bapXfLA0430 
 
CIDADE ALERTA - Ex zelador do Geo passa por audiência de instrução do fórum criminal -                
https://www.youtube.com/watch?v=oiLwBhJfHiE 
 
PORTAL T5 - Em audiência, menores suspeitos de participar de abuso sexual em colégio negam               
envolvimento - 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/policia/2019/6/223653-em-audiencia-menores-suspeitos-de-participar-
de-abuso-sexual-em-colegio-negam-envolvimento 
 
CLICK PB - Ex-zelador do Geo passa por audiência de instrução no caso sobre supostos estupros na                 
escola - O ex-zelador do colégio Geo Tambaú, denunciado por estupro de vulnerável no escândalo sobre                
supostos abusos sexuais a crianças no banheiro da escola, passa por audiência de instrução na tarde desta                 
segunda-feira (10). A audiência acontece no Fórum Criminal da Capital e foi iniciada por volta das 14h40,                 
comandada pelo juiz Adilson Fabrício     
Gomes.https://www.clickpb.com.br/paraiba/ex-zelador-do-geo-passa-por-audiencia-de-instrucao-no-caso-sobr
e-supostos-estupros-na-escola-261979.html 
 
EXPRESSO PB - CASO GEO: Ex-zelador passa por audiência de instrução nessa segunda por              
acusação de estupro - O ex-zelador do colégio Geo Tambaú, denunciado por estupro de vulnerável no                
escândalo sobre supostos abusos sexuais a crianças no banheiro da escola, passa por audiência de instrução                
na tarde desta segunda-feira (10). A audiência acontece no Fórum Criminal da Capital e foi iniciada por volta                  
das 14h40, comandada pelo juiz Adilson Fabrício       
Gomes.https://www.expressopb.com.br/2019/06/10/caso-geo-ex-zelador-passa-por-audiencia-de-instrucao-ne
ssa-segunda-por-acusacao-de-estupro/ 
 
 
JUSTIÇA SUSPENDE CONCURSO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - 05 MATÉRIAS 
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CLICK PB - Justiça suspende concurso de São José de Espinharas após indícios de fraude - O                 
concurso público realizado pela Prefeitura de São José de Espinharas com vagas para os cargos de motorista                 
categoria 'B' e motorista categoria "D' e operador de máquinas pesadas foi suspenso por decisão judicial                
nesta segunda-feira (10). A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante concedeu a tutela de urgência para                
determinar a  
suspensão.https://www.clickpb.com.br/paraiba/justica-suspende-concurso-de-sao-jose-de-espinharas-apos-in
dicios-de-fraude-261958.html 
 
PATOS ONLINE - Justiça suspende concurso de São José de Espinharas - O concurso público realizado                
pela Prefeitura de São José de Espinharas com vagas para os cargos de motorista categoria 'B' e motorista                  
categoria "D' e operador de máquinas pesadas foi suspenso por decisão judicial nesta segunda-feira (10). A                
juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante concedeu a tutela de urgência para determinar a              
suspensão.https://www.patosonline.com/noticia/politica/73546/justica-suspende-concurso-de-sao-jose-de-espi
nharas- 
 
PATOS VERDADE - Justiça suspende concurso de São José de Espinharas - O concurso público               
realizado pela Prefeitura de São José de Espinharas com vagas para os cargos de motorista categoria 'B' e                  
motorista categoria "D' e operador de máquinas pesadas foi suspenso por decisão judicial nesta              
segunda-feira (10). A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante concedeu a tutela de urgência para               
determinar a  
suspensão.http://patosverdade.com/informacao/Cidades/justica-suspende-concurso-de-sao-jose-de-espinhara
s-a10436.html 
 
PORTAL 40 GRAUS - Justiça suspende concurso de São José de Espinharas após indícios de fraude -                 
O concurso público realizado pela Prefeitura de São José de Espinharas com vagas para os cargos de                 
motorista categoria 'B' e motorista categoria "D' e operador de máquinas pesadas foi suspenso por decisão                
judicial nesta segunda-feira (10). A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante concedeu a tutela de urgência                
para determinar a suspensão.http://www.portal40graus.com/noticias/cidades/no-sertao-a10445.html 
 
BLOG DO CASUSA - CONCURSO SUSPENSO: Justiça suspende concurso publico em prefeitura            
Paraibana - O concurso público realizado pela Prefeitura de São José de Espinharas com vagas para os                 
cargos de motorista categoria 'B' e motorista categoria "D' e operador de máquinas pesadas foi suspenso por                 
decisão judicial nesta segunda-feira (10). A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante concedeu a tutela de                
urgência para determinar a    
suspensão.http://www.blogdocasusa.com.br/2019/06/concurso-suspenso-justica-suspende.html 
 
 
CAMPANHA CONTRA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - 05 MATÉRIAS 
 
BLOG DO CHICO SOARES - “Não é não, também no São João” – Prefeitura de Mamanguape se integra                  
à campanha do MP da Paraíba - A campanha “Não é não, também no São João”, promovida pelo Ministério                   
Público da Paraíba (MPPB), foi lançada em João Pessoa na última sexta-feira (7). O objetivo é conscientizar e                  
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orientar a 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 durante o período de festejos                
juninos.https://blogchicosoares.com/nao-e-nao-tambem-no-sao-joao-prefeitura-de-mamanguape-se-integra-a-
campanha-do-mp-da-paraiba/ 
 
BLOG DO NINJA - “Não é não, também no São João” – Prefeitura de Mamanguape se integra à                  
campanha do MP da Paraíba - A campanha “Não é não, também no São João”, promovida pelo Ministério                  
Público da Paraíba (MPPB), foi lançada em João Pessoa na última sexta-feira (7). O objetivo é conscientizar e                  
orientar a 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 durante o período de festejos                
juninos.http://www.blogdoninja.com.br/2019/06/10/nao-e-nao-tambem-no-sao-joao-prefeitura-de-mamanguape
-se-integra-a-campanha-do-mp-da-paraiba/ 
 
PARAÍBA ONLINE - Campanha “Não é não também no São João” prossegue no Parque do Povo - A                  
campanha educativa “Não é não também no São João” teve prosseguimento na noite deste domingo, 09, no                 
Parque do Povo. A ação tem o seguinte slogan: “Neste São João, vai ter milho, fogueira, forró… E também                   
vai ter respeito com as mulheres sim, senhor! Aceite o          
Não!”.https://paraibaonline.com.br/saojoao/campanha-nao-e-nao-tambem-no-sao-joao-prossegue-no-parque-
do-povo/ 
 
PB VALE - “Não é não, também no São João” – Prefeitura de Mamanguape se integra à campanha do                   
MP da Paraíba - A campanha “Não é não, também no São João”, promovida pelo Ministério Público da                  
Paraíba (MPPB), foi lançada em João Pessoa na última sexta-feira (7). O objetivo é conscientizar e orientar a                  
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 durante o período de festejos              
juninos.http://pbvale.com.br/politica/nao-e-nao-tambem-no-sao-joao-prefeitura-de-mamanguape-se-integra-a-c
ampanha-do-mp-da-paraiba/ 
 
FATO A FATO - Prefeitura de Mamanguape se integra à campanha do MPPB - A campanha “Não é não,                   
também no São João”, promovida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), foi lançada em João Pessoa na                 
última sexta-feira (7). O objetivo é conscientizar e orientar a 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 durante o período de festejos       
juninos.http://www.fatoafato.com.br/2019/06/prefeitura-de-mamanguape-se-integra.html 
 
 
DEBATE CONTRA CONTINGENCIAMENTO DE VERBAS NA EDUCAÇÃO - 05 MATÉRIAS 
 
BASTIDORES DA POLÍTICA PB - AGENDA: CMJP debate contingenciamento nas verbas da Educação,             
criação do ‘Arquivo Público Municipal’ e combate às drogas - Quatro audiências públicas e uma sessão                
solene vão movimentar o Plenário Senador Humberto Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP),               
no período entre os dias 10 e 14 de junho. Os parlamentares vão discutir sobre o contingenciamento de                  
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verbas no Orçamento da Educação, a criação do ‘Arquivo Público Municipal’ e o tema “Drogas lícitas e ilícitas                  
e seus malefícios”. Ainda haverá uma homenagem ao promotor de Justiça Leonardo            
Quintans.https://www.bastidoresdapoliticapb.com.br/agenda-cmjp-debate-contingenciamento-nas-ver
bas-da-educacao-criacao-do-arquivo-publico-municipal-e-combate-as-drogas/ 
 
PB AGORA - CMJP debate contingenciamento nas verbas da Educação, criação do ‘Arquivo Público              
Municipal’ e combate às drogas - Quatro audiências públicas e uma sessão solene vão movimentar o                
Plenário Senador Humberto Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), no período entre os dias                
10 e 14 de junho. Os parlamentares vão discutir sobre o contingenciamento de verbas no Orçamento da                 
Educação, a criação do ‘Arquivo Público Municipal’ e o tema “Drogas lícitas e ilícitas e seus malefícios”. Ainda                  
haverá uma homenagem ao promotor de Justiça Leonardo        
Quintans.https://www2.pbagora.com.br/noticia/politica/20190610113036/cmjp-debate-contingenciamento-nas-
verbas-da-educacao-criacao-do-arquivo-publico-municipal-e-combate-as-drogas 
 
TÁ NA ÁREA - CMJP debate contingenciamento nas verbas da Educação, criação do ‘Arquivo Público               
Municipal’ e combate às drogas - Quatro audiências públicas e uma sessão solene vão movimentar o                
Plenário Senador Humberto Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), no período entre os dias                
10 e 14 de junho. Os parlamentares vão discutir sobre o contingenciamento de verbas no Orçamento da                 
Educação, a criação do ‘Arquivo Público Municipal’ e o tema “Drogas lícitas e ilícitas e seus malefícios”. Ainda                  
haverá uma homenagem ao promotor de Justiça Leonardo        
Quintans.https://www.tanaarea.com.br/paraiba/cmjp-debate-contingenciamento-nas-verbas-da-educacao-criac
ao-do-arquivo-publico-municipal-e-combate-as-drogas/ 
 
PAUTA PB - Agenda: CMJP debate contingenciamento nas verbas da Educação, criação do ‘Arquivo              
Público Municipal’ e combate às drogas - Quatro audiências públicas e uma sessão solene vão               
movimentar o Plenário Senador Humberto Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), no              
período entre os dias 10 e 14 de junho. Os parlamentares vão discutir sobre o contingenciamento de                 
verbas no Orçamento da Educação, a criação do ‘Arquivo Público Municipal’ e o tema “Drogas lícitas e                 
ilícitas e seus malefícios”. Ainda haverá uma homenagem ao promotor de Justiça Leonardo             
Quintans.http://pautapb.com.br/2019/06/10/agenda-cmjp-debate-contingenciamento-nas-verbas/ 
  
PARAIBA.COM.BR - CMJP debate contingenciamento nas verbas da Educação e combate às drogas -              
Quatro audiências públicas e uma sessão solene vão movimentar o Plenário Senador Humberto Lucena, da               
Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), no período entre os dias 10 e 14 de junho. Os parlamentares vão                   
discutir sobre o contingenciamento de verbas no Orçamento da Educação, a criação do ‘Arquivo Público               
Municipal’ e o tema “Drogas lícitas e ilícitas e seus malefícios”. Ainda haverá uma homenagem ao promotor                 
de Justiça Leonardo   
Quintans.http://paraiba.com.br/2019/06/10/cmjp-debate-contingenciamento-nas-verbas-da-educacao-e-comba
te-as-drogas/ 
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FAMUP LANÇA CAMPANHA DE INCENTIVO À COLETA SELETIVA - 04 MATÉRIAS 
 
SÃO BENTO EM FOCO - Famup lança campanha incentivando municípios a implantar coleta             
seletiva - Na Semana do Meio Ambiente a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba               
(Famup) lançou uma campanha de estimulo à implantação da coleta seletiva nos municípios paraibanos              
de forma simplificada. A entidade vem desenvolvendo um trabalho junto aos gestores, órgãos ambientais              
e Ministério Público pelo fim dos lixões nas diversas cidades da           
Paraíba.https://www.saobentoemfoco.com.br/famup-lanca-campanha-incentivando-municipios-a-implanta
r-coleta-seletiva/ 
 
PARAÍBA TOTAL - Famup lança campanha incentivando municípios a implantar coleta seletiva -             
tNa Semana do Meio Ambiente a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup)              
lançou uma campanha de estimulo à implantação da coleta seletiva nos municípios paraibanos de forma               
simplificada. A entidade vem desenvolvendo um trabalho junto aos gestores, órgãos ambientais e             
Ministério Público pelo fim dos lixões nas diversas cidades da          
Paraíba.http://www.paraibatotal.com.br/noticias/2019/06/10/76790-famup-lanca-campanha-incentivando-
municipios-a-implantar-coleta-seletiva 
 
BARRA TOTAL - Famup lança campanha incentivando municípios a implantar coleta seletiva - Na              
Semana do Meio Ambiente a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) lançou              
uma campanha de estimulo à implantação da coleta seletiva nos municípios paraibanos de forma              
simplificada. A entidade vem desenvolvendo um trabalho junto aos gestores, órgãos ambientais e             
Ministério Público pelo fim dos lixões nas diversas cidades da          
Paraíba.https://barraportal.com/famup-lanca-campanha-incentivando-municipios-a-implantar-coleta-seleti
va/ 
 
POLÊMICA PARAÍBA - Famup lança campanha incentivando municípios a implantar coleta seletiva -             
Na Semana do Meio Ambiente a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) lançou uma                
campanha de estimulo à implantação da coleta seletiva nos municípios paraibanos de forma simplificada. A               
entidade vem desenvolvendo um trabalho junto aos gestores, órgãos ambientais e Ministério Público pelo fim               
dos lixões nas diversas cidades da      
Paraíba.https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/famup-lanca-campanha-incentivando-municipios-a-impla
ntar-coleta-seletiva/ 
 
 
“ATAQUE ORQUESTRADO CONTRA A LAVA JATO” - 04 MATÉRIAS 
 
MAIS PB - Coordenador do Gaeco vê “ataque orquestrado” contra Lava Jato - Comparado muitas vezes                
com o procurador da República, Deltan Dallagnol, o coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial               
contra o Crime Organizado) na Paraíba, Octávio Paulo Neto, saiu em defesa do responsável pela força-tarefa                
da Lava Jato em Curitiba, que teve conversas com o então juiz Sérgio Moro vazadas em reportagem do site                   
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“The Intercept Brasil” sobre o andamento da       
operação.https://www.maispb.com.br/385978/coordenador-do-gaeco-ve-ataque-orquestrado-contra-lava-jato.h
tml 
 
O PIPOCO - Coordenador do Gaeco vê “ataque orquestrado” contra Lava Jato - Comparado muitas               
vezes com o procurador da República, Deltan Dallagnol, o coordenador do Gaeco (Grupo de Especial contra                
o Crime Organizado) na Paraíba, Octávio Paulo Neto, saiu em defesa do responsável pela força Lava Jato em                  
Curitiba, que teve conversas com o então juiz Sérgio Moro vazadas em reportagem do site “The Brasil”sobre                 
o andamento da operação.    
http://opipoco.com.br/brasil/coordenador-do-gaeco-ve-ataque-orquestrado-contra-lava-jato/ 
 
RESUMO PB - Coordenador do Gaeco vê “ataque orquestrado” contra Lava Jato - Comparado muitas               
vezes com o procurador da República, Deltan Dallagnol, o coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação               
Especial contra o Crime Organizado) na Paraíba, Octávio Paulo Neto, saiu em defesa do responsável pela                
força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que teve conversas com o então juiz Sérgio Moro vazadas em                 
reportagem do site The Intercept Brasil sobre o andamento da          
operação.https://resumopb.com/noticia/coordenador-do-gaeco-ve-ataque-orquestrado-contra-lava-jato.html 
 
HERON CID - Coordenador do Gaeco-PB vê “orquestração” contra Lava Jato - O coordenador do Gaeco                
(Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado)do Ministério Público na Paraíba, Octávio Paulo Neto,               
saiu em defesa do procurador Deltan Dallagnol, responsável pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que                
teve conversas com o então juiz Sérgio Moro vazadas em reportagem do site “The Intercept Brasil” sobre o                  
andamento da  
operação.https://www.heroncid.com.br/2019/06/10/octavio-paulo-ve-orquestracao-contra-a-lava-jato/ 
 
 
EX-PREFEITA DE DIAMANTE É DENUNCIADA PELO MP - 04 MATÉRIAS 
 
CONCEIÇÃO ONLINE - Por litigância ex-prefeita de Diamante é denunciada pelo MP - O promotor de                
Justiça, Reynaldo Filho, apresentou ao judiciário de Itaporanga denúncia pela prática de suposta improbidade              
administrativa contra a ex-prefeita de Diamante, Marcília Mangueira, em um caso pouco            
comum.https://www.conceicaoonline.com.br/2019/06/por-litigancia-ex-prefeita-de-diamante.html 
 
PORTAL CATINGUEIRA - NO VALE: Por litigância envolvendo menos de 10 reais, ex-prefeita é              
denunciada pelo MP - O promotor de Justiça, Reynaldo Filho, apresentou ao judiciário de Itaporanga               
denúncia pela prática de suposta improbidade administrativa contra a ex-prefeita de Diamante, Marcília             
Mangueira, em um caso pouco     
comum.https://portalcatingueira.com.br/gerais/politica/no-vale-por-litigancia-envolvendo-menos-de-10-reais-ex
-prefeita-e-denunciada-pelo-mp/ 
 
RADAR SERTANEJO - Por litigância envolvendo menos de 10 reais, ex-prefeita de Diamante é              
denunciada pelo MP - O promotor de Justiça, Reynaldo Filho, apresentou ao judiciário de Itaporanga               
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denúncia pela prática de suposta improbidade administrativa contra a ex-prefeita de Diamante, Marcília             
Mangueira, em um caso pouco     
comum.https://www.radarsertanejo.com/2019/06/10/por-litigancia-envolvendo-menos-de-10-reais-ex-prefeita-d
e-diamante-e-denunciada-pelo-mp/ 
 
DIAMANTE ONLINE - Por litigância envolvendo menos de 10 reais, ex-prefeita de Diamante é              
denunciada pelo MP - O promotor de Justiça, Reynaldo Filho, apresentou ao judiciário de Itaporanga               
denúncia pela prática de suposta improbidade administrativa contra a ex-prefeita de Diamante, Marcília             
Mangueira, em um caso pouco     
comum.https://www.diamanteonline.com.br/noticia/diamante/2019/06/10/por-litigncia-envolvendo-menos-de-1
0-reais-ex-prefeita-de-diamante--denunciada-pelo-mp/21154.html 
 
 
VENDA DE LENHA E QUEIMA DE FOGUEIRAS SERÃO INVESTIGADAS EM CG - 02 MATÉRIAS 
 
WSCOM - Venda de lenha e queima de fogueiras serão investigadas em Campina Grande - O Ministério                 
Público da Paraíba (MPPB) e órgãos de defesa do meio ambiente celebraram um termo de cooperação                
técnica para fiscalizar a venda de lenha e coibir a queima indiscriminada de fogueiras durante as festividades                 
juninas, em Campina Grande. A Prefeitura Municipal lançou, na última sexta-feira, o São João 2019. A                
programação termina no dia 7 de      
julho.https://www.wscom.com.br/noticia/venda-de-lenha-e-queima-de-fogueiras-serao-investigadas-em-campi
na-grande/ 
 
PARAÍBA TODO DIA - São João 2019: MPPB e órgãos ambientais vão fiscalizar venda de lenha e coibir                  
queima indiscriminada de fogueiras em CG - O Ministério Público da Paraíba (MPPB) e órgãos de defesa                 
do meio ambiente celebraram um termo de cooperação técnica para fiscalizar a venda de lenha e coibir a                  
queima indiscriminada de fogueiras durante as festividades juninas, em Campina Grande. A Prefeitura             
Municipal lançou, na última sexta-feira, o São João 2019. A programação termina no dia 7 de                
julho.https://paraibatododia.com.br/sao-joao-2019-mppb-e-orgaos-ambientais-vao-fiscalizar-venda-de-lenha-e-
coibir-queima-indiscriminada-de-fogueiras-em-cg/ 
 
 
OUTROS ASSUNTOS - 04 MATÉRIAS 
 
SE LIGA PB - Em Itatuba, ouvidoria do MPPB destaca participação popular nas demandas do orgão                
ministerial - A Ouvidoria do Ministério Público da Paraíba reuniu seu Conselho Consultivo, na última sexta-feira                
(07/06), na Escola de Ensino Fundamental e Médio José Rodrigues de Ataíde, localizada em Itatuba-PB. Na                
ocasião, o ouvidor do MPPB, o procurador de Justiça Doriel Veloso Gouveia, fez palestra sobre o tema: “O                  
Ministério Público e o valor da Participação do Cidadão”. A reunião propiciou um momento de debate, com a                  
participação de cidadãos representantes da     
região.https://seligapb.com.br/noticias/em-itatuba-ouvidoria-do-mppb-destaca-participacao-popular-nas-deman
das-do-orgao-ministerial 
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PORTAL T5 - Comerciantes fazem protesto contra retirada de alvenarias determinada pela SEDURB-JP             
- Comerciantes realizaram um protesto, na noite desta segunda-feira (10), no bairro Colinas do Sul, contra a                 
determinação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (SEDURB-JP) para que             
todas as alvenarias instaladas na Feira Livre do local sejam          
retiradas.https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2019/6/223669-comerciantes-fazem-protesto-contra-retir
ada-de-alvenarias-determinada-pela-sedurb-jp 
 
GOVERNO DA PARAÍBA - Governador lança edital para empreendimentos no Polo Turístico Cabo             
Branco - A primeira etapa do maior Complexo Turístico planejado do Nordeste irá disponibilizar cinco lotes                
para instalação de hotéis e resorts, sendo três deles voltados à beira-mar, um para a área do rio e um em                     
frente ao Centro de Convenções. A construção dos empreendimentos prevê a geração de 3.560 empregos               
diretos, indiretos e induzidos e uma movimentação financeira de R$ 355 milhões no             
Estado.https://pge.pb.gov.br/noticias/govrnador-lanca-edital-para-empreendimentos-no-polo-turistico-cabo-bra
nco 
 
FEDERAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS - Paraíba: conferência de saúde começa com defesa            
do SUS e de financiamento adequado - Na mesa de abertura, presidida pelo presidente do Conselho                
Estadual de Saúde (CES), Eduardo Cunha, o secretário de Estado de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros,                
ressaltou que a conferência congrega delegados, usuários e prestadores de serviços da saúde com o objetivo                
de melhorar a assistência à saúde da população. “Esperamos que durante os três dias de conferência os                 
participantes possam elaborar diretrizes no sentido de uma política estadual de saúde que irá determinar um                
planejamento dentro da secretaria, para que nós possamos utilizar o dinheiro para a saúde da melhor maneira                 
possível e preservando o erário público”,      
pontuou.https://www.fenafar.org.br/2016-01-26-09-32-20/saude/2487-para%C3%ADba-confer%C3%AAncia-d
e-sa%C3%BAde-come%C3%A7a-com-defesa-do-sus-e-de-financiamento-adequado 
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