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n
PREVIM

RESOLUÇÃO N° 025, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

JAIME JERÔNIMO DOS SANTOS,
Presidente do Conselho Administrativo
do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Paranaíba -
PREVIM, no uso de suas atribuições
legais.

RESOLVE:

CONCEDER a servidora Heloina Helena Alves Dias de Assis, ocupante
do cargo de Advogada do Previm, férias regulamentares, referente ao
período aquisitivo de 02 de setembro de 2013 à 02 de setembro de
2014, sendo 1/3 (um terço) convertida em espécie, a contar de 01 de
outubro de 2014.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos dezoito dias do mês de setembro do
ano de dois mil e quatorze".

Jaime Jerônimo dosS^anto
Presidente dc)Canselbo-Adfntfristrátívo

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Ins Jufò de Previdência dos
Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, lata supra.
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Acontece
Complexidade da decisão
sobre regulamentação
da maconha no Brasil

nma audiência no Senado mostrou como é difí
cil, para os senadores da Comissão de Direitos

"Uso recreativo leva a dependência. Maconha não
é recreação e nunca vai ser. Sempre vai ser caixão e
sempre vai ser dor, dor profunda", disse.
Logo depois do depoimento de Maria Alice, os sena

dores ouviram outra mãe, Zilpa de Souza, que também
enfi:enta o problema das drogas, mas que defende a
legalização da maconha. Ela contou que o filho fiima
maconha, mesmo contra sua vont£ulé, mas não conso
me outras drogas. Mesmo assim, "sempre esteve nas
mãos dos traficantes" por conta do vício.
Para evitar os riscos e a violência que permeiam a

venda de drogas, Zilpa autorizou o filho a plantar a
maconha em casa, para consumo próprio. Mas essa
prática foi denunciada à policia^ xjue invadiu sua casa
de maneira violenta, contou, reeditando nai prisão do
filho. í
"Por mais de dois anos, eu dórmi uma vez por se
mana na fila na porta|do presíÇo, pam chegar mais
cedo para ver; meu £lh$ preso ̂ mo traficante, o que
ele nãp era. Ele só plantava sus^aconha, não vendia
para dlnguém. Debtei i^eu filho Jilan^tar pa^ nãè ficar
refém de traficantes. Não sou fehz còm isso,'mas não
quero que meu filho passe por tudo o que passou na
cadeia", disse.
Na opinião de Cristovam Buarque, os depoimentos

mostram que a proibição da forma como prevista na le
gislação não impede que jovens se envolvam com dro
gas e ainda leva usuários à prisão, agravando o proble-
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A duração do curso dq>â)^rá
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Se raptem touber de algum Impedimento, oponha-o na tenna da toL Lavro o presente para ser
afixado em Cártôrte no de costume.
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