
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA N° 1.802/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RESERVAR 
VAGAS EM CRECHES PARA CRIANÇAS EM IDADE 
COMPATÍVEL FILHOS(AS) DE MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMESTÍCA, 
SEXUAL.

DE NATUREZA FISICA E/OU

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A 
TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o - A presente lei visa garantir a prioridade de vagas em creches para 
crianças em idade compatível, filhos (as) de mulheres vítimas de violência doméstica, de 
natureza física e/ou sexual.

Art. 2o - O critério para a matrícula das crianças será a apresentação do boletim de 
ocorrência (BO) expedido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, bem 
como a entrega de uma cópia ao estabelecimento de ensino .

Art. 3o Será concedida e garantida transferência de uma creche para outra na 
esfera da rede municipal de acordo com a necessidade de mudança de endereço da mãe, 
com vista à garantia de segurança da mulher e das crianças

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOS 27 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, 199.° DA INDEPENDÊNCIA E 131.° DA 
REPÚBLICA.
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Destaque no país, maranhense 
quer vaga na seleção brasileira
Radhyja do Carmo, que está entre as três melhores da categoria sub-12 do Brasil, voltou com medalha de bronze do 
Campeonato Brasileiro e mira seleção nacional de karatê; mesmo sendo destaque, a atleta sofre com falta de apoio

Radhyja celebra medalha de bronze no Brasileiro: atleta treina mais de duas horas por dia

D
epois de quase cinqüen
ta horas de viagem para 
ir e  voltar para a cidade 
de Feira de Santana, no 

interior da Bahia, a karateca mara
nhense Radhyja do Carmo Slva vol- 
iou com um bronze e se manteve 
entre as irês melhores atletas da sua 
categoria (sub-12) no país. Radhy
ja. que se graduou recentemente na 
faixa roxa, disputou, no fim de se
mana. a 25* edição do Campeona
to Nacional de Karatê Shotokan 
2019, que reuniu cerca de 320 com
petidores no ginásio de esportes do 
Sesi, no hairro Alto do Cruzeiro. Ela 
viajou, contando com ajuda de pou
cos amigos, pelo projeto social IK1- 
GAI, que funciona na Academia da 
Policia Civil do Maranháo, em par
ceria com a ADEPOL 

Competindo no Kata individual 
kumite e Kata por equipes, e nesta 
última veio a medalha de bronz*. 
Mesmo sendo unanimidade no ka
ratê maranhense, e  entre as três me
lhores do Brasil, a atleta segue uma 
rotina cansaiiva de treinamentos c 
011508 de aperfàvoamentoa Na 25* 
edição do Campeonato Nacional dc 
Karatê Shotokan. Radhyja partici
pou, acompanhada de mais 200 
atletas, em ura curso de aperfei
çoamento com o sensei Sadamu 
Urhx responsável por trazer o Kara
tê Shotokan para o Brasil no ünal da 
década de 1950. e com o também 
sensei Takashi Yaraagushi, diretor

internacional da JKS (Confederação 
de Karatê). Os dois estão entre os ka- 
ratccas mais respeitados no cená
rio internacional.

Integrante da seleção m ara

nhense, Radhyja mira um lugar na 
Seleção Brasileira de Karatê e pre
tende se aperfeiçoar no Japlo. *No 
futura eu quero uma vaga na Sele
ção Brasileiro. E, para isso, vou me

aperfeiçoar no Japào. No Japão, eu 
vou encontrar o esporte e a filoso
fia de vida que eu amo", comentou 
a atleta.

E, mesmo diante de todas as di

ficuldades, a família não desiste de 
apoiar o sonho deste jovem atleta. 
'Huficome questionando, quantas

Radhyjas existem por aí, com ta
lento, mas náo têm apoio familiar. 
Por isso nós nãn desistimos. 0  ob
jetivo dela é esse. e eu faço todo o 
esforço possível para dar esse apoio. 
As despesas das viagens são cara. e 
nós não temos condições de arcar, 
estamos sempre dependendo da 
ajuda das outras pessoas", disse do
na Ângela. avó e acompanhante de 
treinos e viagens. Ela aproveitou pa
ra agradecer, também, ao sensei Al
berto e a esposa, que conseguiram 
a  hospedagem para a delegação 
maranhense era Feira de Santana.

Com mais de dias horas de trei
nos cnmsemciPcdm Almeida, Rad
hyja ainda divide seu tempo com os 
estudos e com uma paixão em par
ticular. a pintura. Ela. inclusive, fez 
recentemente uma exposição dos 
seus quadros na Associação Mara
nhense dc Escritores Independen
tes no Maranhão (AMEI). •


