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Delegacia do Idoso, João Pessoa, PB, (83) 3218-5*1* | Cliquei Achei
https://www.cliqueiachei.com.br/telefone2/joao-pessoa/pb/delegacia-do-idoso

Telefone de Delegacia do Idoso da cidade de João Pessoa/PB na lista telefônica online Cliquei Achei:

(83) 3218-5*1*. Encontre telefone fixo, telefone celular, ...

Estrutura de Delegacia do Idoso limita atendimento - Estadão
infograficos.estadao.com.br/...sua.../estrutura-de-delegacia-do-idoso-limita-atendiment...

Assaltos e acidentes de trânsito, mesmo envolvendo idosos, devem ser encaminhados a uma

delegacia de bairro.

Delegacias do Idoso e de Crimes Homofóbicos ... - Governo da Paraíba
paraiba.pb.gov.br/delegacias-do-idoso-e-de-crimes-homofobicos-comemoram-dois-a...

22 de jun de 2011 - Foto: Edvaldo Malaquias/Secom-PB. As delegacias especializadas do Idoso e de

Crimes Homofóbicos da Capital completaram dois anos de ...

Violência contra idosos soma 300 ocorrências em João Pessoa ...
www.jornaldaparaiba.com.br/.../violencia-contra-idosos-soma-300-ocorrencias-em-jo...

10 de out de 2014 - Segundo a delegada titular da Delegacia do Idoso de João pessoa, Vera Lúcia de

Lima, entre os 300 inquéritos abertos estão casos de ...

Violência não poupa nem os idosos na Paraíba - Correio da Paraíba
https://correiodaparaiba.com.br/.../violencia-nao-poupa-nem-os-idosos-na-paraiba/

22 de abr de 2017 - A titular da Delegacia Especializada em Atendimento ao Idoso, Vera Lúcia Soares,

explicou qual o procedimento quando o caso de agressão ...

Promotoria do Idoso - Idosos
https://idosos.com.br/promotoria-do-idoso/

16 de mai de 2012 - Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência .... de

Justiça do Idoso, localizar a delegacia do idoso mais próxima, ...

Delegacia de Proteção ao Idoso - JusBrasil
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28194375/delegacia-de-protecao-ao-idoso

Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso Atendimento a pessoas com mais de 60 anos, que

demandem auxílio e orientação. Idosos, cujas queixas não ...

Delegacia do idoso registra em média 165 denúncias por mês ...
https://www.portalodia.com/.../delegacia-do-idoso-registra-em-media-165-denuncias-...

18 de mar de 2018 - Esses crimes respondem a 36% dos Boletins de Ocorrência registrados da

Delegacia do Idoso. Em 2017, 498 idosos foram vítimas de furto e ...
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