
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.742/2018 

Institui o Dia Municipal da Campanha "Quebrando 
o Silêncio" no Município de Imperatriz, e dá outras 
providências 

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: 

e Art. 1° - Fica instituído o "Dia Municipal da Campanha Quebrando o Silêncio" 

no âmbito do Município de Imperatriz, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o 

qual passará a constar no Calendário Oficial do Município. 

Art. 2° - O "Dia Municipal da Campanha Quebrando o Silêncio" será celebrado 

anualmente, no quarto sábado do mês de agosto. 

Art. 3° - Constitui objetivos principais do "Dia Municipal da Campanha 

Quebrando o Silêncio": 

1 - conscientizar a população em ·geral, em particular as crianças, mulheres e 

e idosos sobre a importância de pôr um basta à violência, através do ensino de regras 

simples e eficazes de prevenção e sobrevivência ao abuso; 

li - orientar as famílias, pais e filhos, educadores e alunos sobre o assunto, levando 

esclarecimento quanto a seus direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o 

silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio necessário; 

Ili - promover a paz para um mundo melhor por meio da distribuição de panfletos, 

revistas e palestras, formando um padrão cultural de que a violência na família é 

inaceitável; 
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IV - resgatar os valores cristãos do amor e respeito ao próximo, fortalecendo as 

famílias, que é facilitadora da interiorização de valores; 

V - coibir abusadores. 

Art. 4° - O Poder Executivo poderá buscar apoio dos poderes Federal, Estadual e 

também dos órgãos e instituições ligados ao combate a qualquer tipo de violência, a fim 

de atingir os objetivos propostos pela presente lei. 

• Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas 

as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, 
AOS 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018, 197.0 DA INDEPENDÊNCIA E 
130.0 DA REPÚBLICA. 

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE = ~ 
PREFEITO MUNICIPAL rMOS 
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By Jonh Skinner, Jr. 

•'r• Ass untos 
~Boas energias 

.. antigos po• em cuidados 
dem vir à coma saúde. 

tona. A dois, aproveite pra A dois, podem curtir o lar. 
incendiar a cama! Cor bege. Cor vermelho. 

mVocêpodeco- -Oaslralé fa• 
nhecernovas vorâvel pra 
pessoas. O iniciarl.llltuf· 

romance ganha mais cumpl~ so. Ao lado do par, tudo co r· 
cidado. Cor preto. re bem. Cor azul-vivo. 

-.Vidaprofissi- a Pode se sen• 
.Wonalemcres· lirmaisigada 

• e i me n I o. à fam ilia. Há 
Aparência será importante chance de reatar um roman-

ne paquera. Cor ver de. ce. Cor dourado. 

~ Terá habílida· ªSerá mais fá• 
depara traba- t il conhecer 
lhar omequi- gente nova. 

pe. Surpreenda sua cara• Lance recente pode ficar sé-
metadel Cor lilás. rio. Cor branco. 

~Podcm rolar = Teráqueraler 
mudanças. noserv1çopra 

Há chance encher o boi• 
de se reaproximar de um ex- so. Vai querer um lance sé-

amor. Cor verde-escuro. rio .Cor amarelo. 

~Bom dia pra ~Ótimo mo• 
matar asau- menta pra 

dade dos traçar novas 
amigos. Vo cê e o par estão metas. Será fácil atrair quem 
em sintonia! Cor Pink. daseia! Cor azul-claro. 

FRETES E MUDANÇAS 
Com você em qualquer lugar! 

{99) 98130-4427 .o» 
{99} 99103-7165 vivt? 
99} 98412-0280 ClarY. 
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ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO 

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19. 
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGEN

TE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta 
Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia. 

ORAÇÃO - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de 
Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTOI Vós que sois 
um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, 
Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e 
Serenidade. Atendei ao meu pedido: "Fazer o pedido". Ajudai-me a superar estas Horas Difí
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao 
meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da 
minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu Santo Expedito! 

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Em agradecimento, mandei publicar e distribui um milheiro desta oração, para propagar os 

benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o 
pedido. 

3525-0096 
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W
CIRURGIÃO-DENTISTA 

DR. ANTÔNIO RODRIGUES 

SILVA FILHO 

ATENDIMENTO: Sh às 12h 
14h às 18h 

RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1690 • CENTRO 
(Entr. NU MIL H9rmN da fonlk.l • B• nJamln Cone\tnt) 

FONE 3523-3180/98273-8047 
IMPERATRIZ MARANHÃO 

P'ronf01 S'o-c"6M Cííníc01 é' C'ard1or6·gíco
S'OC'ORl 

Car~iologia • Clínica Médica 
Residência Médica no Hospital dos 

Servidores do Estado Rio de Janeiro 
Curso de Cardiologia na Clínica Quirón, 

Barcelona• Espanha 

Rua Paraíba, 762 • Imperatriz• MA 
Fone: 3524-1487 

o pro 
ASSINE E LEIA 

Fone: 
3525-2278 




