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Um dia aprendi que maturidade era apenas
quando chegávamos na idade adulta, onde nos
tornaríamos pessoas sérias, muito sensatas e até
mesmo um pouco sem graça.
Quando buscamos o significado de maturidade
no dicionário encontramos como sendo o efeito
ou circunstância da pessoa que se encontra numa
fase adulta; estado das pessoas ou das coisas que
atingiram completo desenvolvimento: maturidade
comportamental, mental etc.
Mas, durante minha vida, tive o privilégio de
conhecer pessoas muito jovens, que se quer chegaram na fase adulta, mas que transmitiam uma
maturidade incrível. Com vivências que talvez eu
não passe em toda a minha vida.
Mas, infelizmente, também percebi que em alguns
casos a maturidade foi adquirida através de más
experiências ou de momentos tristes vividos.
Antecipando, desta forma, o processo de amadurecimento.
Também conheci pessoas adultas que não tinham
nenhuma maturidade, e que viviam e agiam como
se tivessem 12 anos de idade.
Não existe uma regra ou uma data exata para se
considerar uma pessoa com maturidade.
Ela fará parte da sua vida naturalmente, quando
começar a compreender algumas coisas que antes
não entendia. Depois de viver momentos importantes, tristes ou felizes que trarão experiências,
aprendizados e emoções.
Maturidade significa muito mais que uma idade.
É quando você aprende que não se muda

ninguém, e se concentra apenas em mudar a si
mesmo.
É quando você percebe que tudo o que fizer é
apenas para a sua paz e não para provar nada a
ninguém.
Entende que a vida tem um significado muito
maior e que doar sem esperar nada em troca é
muito mais valioso e gratificante.
Se preocupa mais em SER ao invés de TER, e
que momentos simples da vida como um café com
a família, ou um passeio na praia são verdadeiros
tesouros.
É quando você é capaz de não criar expectativas
esperando algo a mais das pessoas e compreende
que cada um oferece aquilo que tem de melhor.
É não buscar mais aprovação dos outros e estar
feliz e realizada com suas decisões.
É quando você para de se comparar com os outros
e acredita na sua capacidade sem precisar provar
nada a ninguém.
Aprende que as palavras PRECISAR e QUERER são bem diferentes, e que o que importa
não é o que nós temos na vida, mas quem nós
temos em nossas vidas!
A maturidade traz experiências boas e ruins e
apenas você é capaz de tirar lições de cada uma
delas e decidir como será seu caminho.
Siga em frente, se importe em viver o presente fazendo o bem e sendo feliz. Aceite o passado, afinal
esse não volta mais e não a nada que possa mudar.
Portanto, nada de tristezas ou arrependimentos.
Já o futuro será o resultado de todas as suas decisões tomadas hoje.
Seja feliz com você mesmo!
Viva a vida plenamente!
Abraços e até a próxima.
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Período de reinscrição abre
para Sírios com‘Status
Temporário Protegido’TPS
As licenças de trabalho que expiram em 31 de março são
automaticamente prorrogadas até 27 de setembro

USCIS - Paula Grenier
WASHINGTON

O

s beneficiários atuais do status
temporário protegido (TPS)
sob a designação da Síria que
desejam manter seu status até
30 de setembro de 2019, devem se registrar
novamente entre 5 de março e 4 de maio. Re-registro de procedimentos, incluindo como
renovar documentação de autorização de emprego , foram publicados no Federal Register
e no site do USCIS. Todos os candidatos devem enviar o formulário I-821, Solicitação de
status temporário protegido. Os candidatos
também podem solicitar um Documento de
Autorização de Emprego (EAD) enviando
um Formulário I-765, Solicitação de Autorização de Emprego, quando eles arquivam o
Formulário I-821 ou separadamente em uma
data posterior. Ambos os formulários são gratuitos no site do USCIS em uscis.gov/tps. O
USCIS emitirá novas EADs com uma data
de validade de 30 de setembro de 2019 para
beneficiários de TPS sírios elegíveis que se
reinscreverão oportunamente e solicitarão
EADs. No entanto, atendendo aos prazos

envolvidos no processamento de pedidos de
cadastro de TPS, o USCIS está automaticamente estendendo a validade de EADs
com uma data de validade de 31 de março
por 180 dias, até 27 de setembro. Para ser
elegível para TPS sob a designação atual da
Síria, os indivíduos devem ter residido continuamente nos Estados Unidos desde 1 de
agosto de 2016 e estiverem permanentemente fisicamente presentes nos Estados Unidos
desde o dia 1 de outubro de 2016, além de
atender aos outros requisitos de elegibilidade.
Em 31 de janeiro, o Secretário de Segurança Interna Kirstjen M. Nielsen anunciou sua
determinação de que as condições de concessão da designação TPS da Síria continuam.
O secretário tomou sua decisão depois de
revisar as condições do país e consultar as
agências governamentais dos EUA apropriadas. Antes da finalização de 18 meses,
o secretário analisará as condições na Síria
para determinar se a sua designação TPS
deve ser prorrogada novamente ou rescindida. Para mais informações sobre USCIS e
seus programas, visite uscis.gov ou siga-nos
no Twitter (@uscis), YouTube (/ uscis) e Facebook (/ uscis).

