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New England, USA

Mas bah tchê!
Maconha não faz mal!

Notícias do Serviço de Imigração dos USA

USCIS conclui o processo de seleção
aleatória de ‘H-2B Visa Cap’ para o
segundo semestre do ano fiscal de 2018
USCIS - Paula Grenier
WASHINGTON

E

HBBN - Lucia Helena Kaefer
Ilustração/Charge: Zambi/ND
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s cidades brasileiras estão sitiadas por traficantes. Eles não ficam
mais só nos morros e favelas. Eles invadiram as cidades com suas
vinganças e todo tipo de violência. Com seus fuzis e poderia de
armas que nem as polícias no Brasil tem. Tudo mantido pelo tráfico de drogas. Com certeza, a maconha tem sua grande participação em todos
esses acontecimentos. Aquele que faz uso da erva, mesmo sabendo de que
forma ela foi comercializada. Ou seja, contra a Lei. Essa pessoa é tão culpada
ou até mais pelos assassinatos e assaltos e todo tipo de bandidagem provinda
do tráfico. Dizer que ela não faz mal à saúde? Mentira, porque se ela fosse
boa para a saúde eu já estaria usando. De deixar à pessoa abobada, repetitiva,
contando varias vezes a mesma história. A fazer com que a pessoa, não evolua
com a mesma rapidez que quem não usa, mais uma grande mentira. Então, o
usuário só tem a perder. E me vem à cabeça, como que a pessoa que utiliza a
maconha, não se sente culpada, quando ouve alguma notícia de criança sendo
morta pela guerra do tráfico? Se a droga maconha, vem dos traficantes, então
quem faz uso dela, está financiando toda esta violência. E aí a pessoa vem me
dizer que maconha não faz mal. Faz sim e muito. Come saudável, trabalha,
pratica esportes, tem amigos, faz festas. Mas, apóia o tráfico, mantém os traficantes. Cada pessoa que usa maconha ou qualquer droga, deveria ouvir mais
o noticiário. Quem sabe assim, conseguisse ver se realmente ele como usuário
de maconha, não tem sua parcela de participação. Que sua consciência lhe
mostrasse que em toda a criminalidade que invadiu as cidades brasileiras, tem
a venda de maconha como parceira. Não, não é só ela que mantém o crime
organizado. Mas que ela faz sim, mal para a saúde, para a inteligência, para
a criminalidade, sim. Então, sem hipocrisia, maconha é muito prejudicial para
a saúde. A saúde da pessoa que usa e a saúde das cidades que sofrem com a
bandidagem. Que cada pessoa que usa sua maconhazinha, ponha a mão na
consciência. E se for assaltado ou tiver alguém que lhe importe, morto pelo
tráfico. Que saiba que ali tem a sua ajuda também. Sim, quem fuma maconha,
mantém financeiramente os traficantes e alimenta toda a violência provinda do
tráfico de drogas. E se não citei outras drogas mais mortais, foi porque meu
foco foi cortar a frase hipócrita do usuário que apela quando diz que maconha
não faz mal. Ela faz sim!

m 21 de fevereiro, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS)
começaram a receber petições de assinatura de capítulos H-2B
para o segundo semestre do ano fiscal
de 2018. Durante os primeiros cinco
dias úteis, o USCIS recebeu cerca
de 2.700 petições de assinatura de
capítulos H-2B solicitando aproximadamente 47.000 trabalhadores,
o que é mais do que o número de
vistos H-2B disponíveis. Como resultado, o USCIS, de acordo com
os regulamentos aplicáveis, realizou
uma loteria em 28 de fevereiro para
selecionar aleatoriamente petições
suficientes para atender a meta. O
USCIS rejeitará e enviará as petições
e as taxas de inscrição associadas aos
peticionários que não foram selecionados, bem como quaisquer petições de
cap-subject recebidas após 27 de fevereiro. Em janeiro, o Departamento de
Trabalho anunciou uma mudança no
processo de emissão de certificações

trabalhistas. Como resultado, em 7 de
fevereiro, o USCIS informou sobre a
provável necessidade de realizar uma
loteria de vistos H-2B para a segunda metade do ano fiscal de 18. Como
foi observado na declaração de 7 de
fevereiro, o USCIS manteria uma
abordagem flexível para esta questão, assegurando que os vistos H-2B
fossem alocados de forma justa e não
excedessem o limite máximo. O USCIS continua a aceitar as petições do
H-2B que estão isentas ou não contabilizadas do limite do mandato do
Congresso. Isso inclui petições para
os seguintes trabalhadores: Os trabalhadores atuais da H-2B nos Estados
Unidos que procuram prolongar sua
estadia e, se aplicável, alterar os termos de seu emprego ou mudar seus
empregadores; Processadores de ovas
de peixe, técnicos de roote de peixe e
/ ou supervisores de processamento
de ovas de peixe; e Trabalhadores
que prestam trabalho ou serviços na
Commonwealth das Ilhas Marianas
do Norte e / ou Guam, até 31 de
dezembro de 2019. Os peticionários
da H-2B podem
m continuar a solicitar

processamento premium junto com a
petição H-2B. No entanto, por favor,
note que, como a data final do recibo
foi um dos primeiros cinco dias úteis
da temporada de inscrição, as petições
aceitas na loteria receberão uma data
de recebimento de 1 de março de
2018. O serviço de processamento
premium para essas petições começou
nesse recibo encontro. Os negócios
dos EUA usam o programa H-2B
para empregar trabalhadores estrangeiros para empregos temporários não
agrícolas. O Congresso estabeleceu o
limite H-2B em 66.000 por ano fiscal, com 33.000 para os trabalhadores que iniciam o emprego no primeiro
semestre do ano fiscal (1 de outubro
a 31 de março) e 33.000 para os
trabalhadores que iniciam o emprego
na segunda metade do ano. ano fiscal
(1 de abril - 30 de setembro). Informações adicionais estão disponíveis
na página do Cap Count for H-2B
Nonimmrants. Para mais informações
sobre USCIS e seus programas, visite
uscis.gov ou siga-nos no Twitter (@
e Facebook
uscis), YouTube (/ uscis)
u
(/ uscis).

