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Servidores do TRE-PB se reúnem hoje com
presidente para discutir paralisação
Outro assunto a ser tratado na reunião será sobre as fotos particulares vazadas na imprensa, em que o diretor do
TRE, Leonardo Lívio, aparece em “clima festivo”
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Dois municípios da PB já
ultrapassaram o Ideb de 2021
e outros dois já igualaram
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Os representantes do Sindicato dos Servidores do Poder

17/08/12 às 06h49 | Polícia

Judiciário Federal do Estado da Paraíba (Sindjuf-PB)
reúnem-se nesta sexta-feira (17), às 10h, com presidente

Filho de Fernandinho BeiraMar é transferido para o PB1
em JP

do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB),
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, na sede órgão, para
discutir a respeito da paralisação que acontece na
próxima quarta-feira (22) e quinta-feira (23) e tem a
adesão de parte dos servidores.
Outro assunto a ser tratado na reunião será sobre as
fotos particulares vazadas na imprensa, em que o diretor
do TRE, Leonardo Lívio, aparece em “clima festivo” com
outros servidores.De acordo com a assessoria do
sindicato será exigidas explicões sobre as imagens.
Sede do TRE-PB

A paralisação foi decidida pelos servidores em
assembleia realizada na tarde da última quarta (15). Os
servidores do TRE reivindicam um reajuste salarial que não é concedido há 6 anos.
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Servidores da UFPB podem
acabar greve na próxima
semana
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Sargento acusado de matar
major é condenado a 24 anos
de prisão no Sertão da PB
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TRE-PB expande sistema que viabiliza acesso às informações de julgamentos de processos

TCU ameaça suspender mais uma vez obra da Transposição, inclusive na Paraíba

TCU julga erro nas contas de energia e população pode receber R$ 7 bilhões de indenização

TRF rejeita recurso e legitima eleição de Reitor na UFPB

TRT coloca no ar Portal da Transparência
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