
PREVIM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS

RESOLUÇÃO 026. DE 24 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 Selma Rufino de Jesus, ocupante do cargo de
Assessor Técnico 11 do Previm, férias reguiamentares, referente ao
período aquisitivo de 09 de maio de 2013 à 09 de maio de 2014, sendo
1/3 (um terço) convertida em espécie, a contar de 01 de outubro de
2014.

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

Jaime Jerônimo dos Sanjtés
Presidente do Conselho Admirü

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto dt vidência dos
Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, na data su
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Acontece
Complexidade da decisão
sobre regulamentação
da maconha no Brasil

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

leW »artícioatÍHauO]lHI^
^so 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
enfrenta o problema das drogas, mas que defende a
legaliz£^o da maconha. Ela contou que o filho fuma
maconha, mesmo contra sua vontade, masmão 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, pijta consumo próprio.. Mas essa
prática foi denunciadáâ polícia, que invadiü sudÉ cíisa
de maneira violenta, ̂ ntou, resultando na-prísão do
filho.
"For mais de dois açps, eu dmmi uma vez por se
mana na fila na portado preslmo, para chegar mais
cedo para ver meu filh^ preso ia>mo traficante, o que
ele nÊÊ era. Ele só plai&va sualnaconha, não vendia
p€Lra mnguém. Deixei i^u filho plantar paia nãÃ ficar
refém de traficantes. Não sou feliz com isso,^ma3 não
quero que meu fiJho 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-

APRENDIZADO

Em Paranaíba, Instítutci
leva inclusão digital
para terceira idade

ãêTLta^O PSICOSSO^^ *cspcmmr:

RES(XUÇÃO d* 025, (£ 18 DE SETEBtBSO DE 2014.

JAIME JERÔNIMO DOS SANTOS, Pfesidente do Conselho Adminisbalivo do Instituto
de Previdência dos Servidores do Munitíp»'^ Paranaíba - PREVIM, no uso de suas
atribifiçtfes legais,

RESQi-VE*

C(»CEDER a serwJora Hetoina Helena Ah^ Dias de Assis, ocupante do cargo de
Advogada do Previm, férias regulamenlares, referente ao período aqMisitivo de 02 de
selerrtjro de 2013 à 02 de setembro de 2014, sendo 1/3 (um terço) convertida em
espéde, a contar de 01 de outubro de 2014.
"Sede AdrretBStrativa do PREVIM*, aos dezoito dias do mês de sdembro do ano de
dois mãe quatorze*.
Jaime Jerfinimo dos Santos
PresidetitedoCcnse&ioAdtninstialivo -
PU8UCADA E REGISTRADA, na secrelfflia do instiüito de Prevideneia dos Sereidores
do Murõc^ de PaianaSia - PREVIM, na dala supra.

—— ...

minamos no Facebook, algo que
eles mais querem apr^^ para
conversar com seus &miliares**,
contou.

A duração do curso depeníâterá
do aprendizado das pessoas. Al
gumas tunnas demoram seisme-
ses, outras fictam quase um ano.
Segundo Marlou, muitos dos

alunos nunca tiveram contato

Ipque «xmtece", disse.
Os idosos interessados ém

participar podem procurar o
instrutor Marloo, no Instituto, à
tarde. Como a procura tem sido
intensa, existe uma lista de es
pera. "Assim qué terminarmos,
uma turma, começamos outra
com as pessoas da ̂ ta de espe
ra^, ejqilicou.

RKOUlÇto N* 028. DE 24 DE SETaSRO OE 2014.

JAIME JERÍ^IMO DOS SANTOS, Presidente do ConseB» Adnmisirafivo do ̂tulo
de PrevidêrKM dos Serêktores dò MufédíMO de Paranaíba - PREVIM, nòuso de suas
atribuiçflestegais, '4 %
RESOLVE: • ^ 'qoNÔEDSí a servidora SphnaRufino de Jesus, ocupante do çaigodeAssesOT Téc-
nfcô 11 do Previm, féfias regulaiftenteies, referente ao perkxtoaqi&ifivo de (M de na»

. de 2013 â 09 de malb de 2014, sendo 1/3 (um terço) convertida em espéde, a contar
de 01 de oiArbli) de 2014.
*Sede Adnõvsbaliva do PREVIM*, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano
de dos rral e quatorzef*.
Jaime JerOtãmo dos Santos

Presidente do Conselho AdrniiüstJaljvo
Pl^CAOAE REGISTRADA na secretaria do Instituto d^evklênda dos Senadores
do Munic^ rJe FiaianaSba-PREVIM, na daáa supra
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Se atguèffl souber de algum tmparfmwrto. oponham m forma da LeL Lavro o preaon» pata ter
afixado em Céitârlo no de costume.
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