INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA ■ MS
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

jomal.

APRENDIZADO

Em Paranaíba, Instítut

leva ínclusâo digital

nmaaudiência no Senado mostrou como é difí

idade

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

tros de AtèBaOTPSiEOSsc^

-vcspcruui?;

minamos no Facebook, algo

eles mais querem apraider paia

Os idosos interessados em

conversar com seus j^miliarK",

participar podem procurar o

RESOLUÇÃO M*025,DE 18 DESETBtBRO K2)14

contou.

JAIME JERÔNIMO DOS SANTOS,Presidente do Conse»» AdnwMstraliyo do Institiito
de Previdência dos Servidores do Munic^ de Paranaflja - PREVIM,no uso de suas

A duração do curso dq>â)^rá
do ipsndizado das pessoas.Al
gumas turmas demoram seisme-

instrutor N^on,no Instituto, à:
tarde. Como a procura tem sido
intensa, existe imm lista de es-

ses, outras ficam cpiase um mo.

uma turma, começamos outra

Btritxriçfies legais,
RES^VE:

CONCEDB? a servidora Hetóna Helena Wves Dias de Assis, ocupante do cargo de

Advogada do Previm,férias regiriamentares, referente ao período aquisitivo de 02 de

Segiuido Marioo, muitos dos

setembro de 2013 à 02 de setembro de 2014, sendo 1/3(um terço) convertida em

alunos nunca tiveram contato

espécie,a contar de 01 de outubro de 2014.
'Sede /WnBnistraíiva do PREVflM", aos dezoito (fias do mês de setembro do ano de

venda de drogas, Zilpa autorizou o filho a plantar a
maconha em casa, para consumo próprio. Mas essa

doisndequator^.

prática foi denunciada à policia^ xjue invadiu sua casa

PUBUCyUW E REGISTRADA nã secretaria do Instituto de Previdenoa dos Servidores

de maneira violenta, contou, reeditando nai prisão do
filho.

Jaime Jerônimo dos Santos

mana na fila na porta|do presíÇo, pam chegar mais

(to Muiãcteio de Parartaiba-PI^VIM,na daia supra.
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198S.flwiSssto
proBssto esfaeMfrtro.
esbetelfalfo.astadOj
«W sqRsIro. residente e domldlado na Roa; "

RESOLVE:

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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RESOLUÇÃO N*026.DE 2iDE SETEiffiRO DE m

para dlnguém. Debtei i^eu filho Jilan^tar pa^ nãè ficar

quero que meu filho passe por tudo o que passou na

ra",explicou.

Faço saber que pretendem C8tar<«e•apresentaram dacumenias(Bógídos peío aitigo 1625. n* L
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refém de traficantes. Não sou fehz còm isso,'mas não

com as pessoas da lista de espe

<ltlV.deC6dQoCraBfa»flein>.

cedo para ver;meu £lh$ preso ^mo traficante, o que

ele nãp era. Ele só plantava sus^aconha, não vendia

paa. "Assim qué traminarmos.
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"Por mais de dois anos, eu dórmi uma vez por se

^que acontece",lâfisse.
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de01 de outubro de 2D14.

*Sede AdmMstralNa do PREVIM",aos vinte e quatro(fias do mêsde setembro do ano
de dois m9e rpratorze*.
Jaime Jerônimo dos Santos

PiesiderrtedoCartseOtoAdministrBtivo

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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Pl®JGADA E REGISTRADA f® secretaria do tostMo deprevidínda dos Servidores
do lAnicIpio de PSaranaBa-PREViM. rta(«a supra.
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