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Presidente da Câmara se esconde para não empossar vice-prefeito
em Alto Alegre

Após cassação do prefeito de Alto Alegre do Pindaré, Altenir Ribeiro Marques (PRB), o presidente da Câmara
dos Vereadores, vereador Rivaldo, por ter uma forte ligação com o ex-prefeito, está se escondendo para não dar
posse ao vice-prefeito da cidade, Edésio.

A decisão da juíza titular da comarca que cuida do caso, Maricelia Costa Gonçalves, deu plenos poderes para
que o presidente da Câmara empossasse o novo prefeito, mas parece que ele não gostou muito da decisão e tem
dificultado os trabalhos.

Há indícios de que Altenir continua mandando por lá por de baixo das cobertas. Esse pode ser um dos principais
motivos do não empossamento do vice.
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Gleide diz que "já está tudo acertado com o pessoal do TJ/MA" e
que retorna ao cargo semana que vem?

Blog do Antonio Marcos 

A prefeita afastada de Açailândia Gleide Lima Santos (PMDB), que ganhou fama em todo Estado do Maranhão
por desafiar a Câmara de Vereadores, Ministério Público e o próprio Judiciário, mesmo fora do poder continua
"arrogante e prepotente", achando que seu dinheiro que foi conseguido só Deus sabe como, pode comprartudo
e todos.

Informações encaminhadas a redação do Blog do Antonio Marcos na manhã deste sábado (30), dão conta de que
funcionários contratados por Gleide Santos estariam sendo ameaçados de serem demitidos caso continuassem
trabalhando com o prefeito Juscelino Oliveira, que assumiu o lugar da gestora afastada.

"Olha, já está tudo acertado com o pessoal do Tribunal de Justiça. Volto ao cargo semana que vem? aquele que
continuar trabalhando serão todos demitidos", teria ameaçado Gleide Santos.

Os funcionários do Restaurante Popular Municipal, localizado no centro da cidade também não estariam indo
trabalhar por conta das ameaças de demissão, feitas pela "guerreira".

No setor de contabilidade da prefeitura, todo material (computadores e documentos) teriam sido levados por
funcionários, a mando de Gleide Santos, que teria dito que o material só poderia ser trazido de volta para o
setor a semana que vem, quando ela (Gleide) já estiver no cargo.

As ameaças só não colocou medo nos concursados, más os contratados ficaram com o "coração na mão", pois já
sabem que a principal característica de Gleide é Perseguir aquele que de alguma forma lhe contrariam.
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Casamento Comunitário: 170 casais oficializam união em Imperatriz 

IMPERATRIZ - Em mais uma edição do Casamento Comunitário, em Imperatriz, 170 casais oficializaram a união.
Para realizar os casamentos, 10 juízes da Comarca participaram do evento. A ação, comandada pela 2ª Vara da
Família, foi realizada no Imperial Shopping.

Os casais são de diversos bairros de Imperatriz e já estão juntos há certo tempo. A maior parte também tem
filhos, que participaram da celebração que oficializou a união dos pais.

A pesar de não ser na igreja, as noivas e noivos estavam todos bem vestidos. O branco predominou, como
manda a tradição. Segundo o juiz titular da Vara da Família, o trabalho de oficializar a união de pessoas que
não têm condições de pagar um casamento é muito gratificante.

No meio de tantos casais, estava seu Pedro, de 82 anos, e dona Maria Ismêmia, 62 anos. Os dois bem dispostos
a casar. Há sete anos morando juntos, eles agora oficializaram a união. E seu Pedro garante que está bem mais
preparado agora. "Com o tempo a gente ganha experiência e estou bem mais preparado agora para casar",
afirma sorridente.

Inaugurado em 1999, o Projeto Casamento Comunitário tem o objetivo viabilizar a união de casais carentes sem
gastos para os que querem oficializar a união. Mais de 30 mil casais da capital e das comarcas do interior do
Maranhão já foram beneficiados pelo projeto, instituído pela Corregedoria Geral do Maranhão.


