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Prédio do TRE se encontra cercado por policiais para
impedir ações de grevistas
22/08/12 | Destaque | 0 comentário
Cerca de 20 policiais do 1º Batalhão de Policia Militar da Paraíba e quatro viaturas do choque se encontram nesse momento, em frente
ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Segundo informações do Major Fortes, o efetivo foi solicitado para tentar impedir a ação de
servidores grevistas que pretendiam invadir o predio e colocar cadeados.
A ação dos policiais e, também, para mater e resguardar a estrutura física do predio do TRE(PB) , evitando que oss demais servidores
possam ter acesso ao prédio para trabalhar.
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O Virgulino.com foi idealizado por Jacinto Barbosa que deixou uma marca forte no jornalismo paraibano.
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