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Investir na Lusitania Asset
Management é investir em
nossa comunidade!

A Lusitania Asset Management oferece descontos em

até 50% aos membros das FORÇAS ARMADAS dos

Estados Unidos, bem como indivíduos que fazem parte

dos SOCORROS DE EMERGÊNCIA como POLICIAIS,

BOMBEIROS e PROFISSIONAIS DE AMBULÂNCIA.

Isto não é uma propaganda temporária, estes desconto

serão  aplicados sempre. Uma maneira de demonstrar

nosso agradecimento!
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Informe Publicitário

A área onde localiza-se a residência de
Booker, freqüentemente sofre com a
violência.
Mas o candidato não se intimida, “Cada vez
há mais casos de tiroteios e assaltos à mão
armada. Esses problemas estão cada vez
pior em Newark”, observa Booker.
O candidato explica que pretende
desenvolver um plano de remanejamento
de pessoal para evitar o aumento da receita
destinada à segurança. Segundo ele, muitos
policiais da cidade não estão nas ruas
lutando contra a crime. Cory explica que
vários deles estão trabalhando dentro das
delegacias, como secretários, telefonistas e
assistentes.

Para Rice, o problema não se resume
a apenas ao baixo número de policiais.
“Não dá para resolver os problemas de
segurança de Newark sem tratar dos
problemas sociais. É necessário resolver o
problema de empregos, criar mais
oportunidades de trabalho“, declara.
O senador complementa que um dos
motivos do aumento da violência da cidade
é que os adolescentes não têm atividades
para ocupar suas tardes, desta forma, vão
para as ruas cometer crimes. Ele acredita
que solução seria a extensão do dia escolar,
mantendo as escolas abertas até o início da
noite.

A falta de segurança também está ao

redor dos distritos escolares. Booker afirma
que, se eleito, pretende retomar o controle
das escolas públicas, que atualmente
pertence ao governo estadual. “O Estado
não representa os interesses das crianças
da mesma forma que a prefeitura
representaria, pois não tem melhor
conhecimento do que acontece em cada
cidade e quais são as necessidades
específicas de cada grupo escolar.
Atualmente, não temos ninguém que esteja
lutando constantemente pelas necessidades
das crianças da cidade de Newark, “ revela
o candidato.

Cory também reforça a idéia de que a
jornada escolar deve ser mais longa, “Com
o aumento da carga horária, a oportunidade
de aprendizado melhoraria. A possibilidade
de aprender além da teoria, através de
oficinas profissionalizantes, para que os
jovens estivessem preparados para o
mercado de emprego, ao mesmo tempo
ficariam longe das ruas, “ afima Booker.

Ambos os candidatos, observam a
necessidade da prefeitura em ser mais
acessível aos imigrantes que, muitas vezes,
não falam inglês e precisam de ajuda para
serem atendidos. “A prefeitura precisa de
um escritório de assuntos do imigrante, um
local onde o imigrante encontre ajuda,
encontre funcionários que falem sua
língua,” planeja Rice.
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Senador do Estado de New Jersey desde
1986, já cumpriu cinco termos consecutivos no
cargo. Residente da cidade de Newark por 50
anos, graduou-se em Direito pela John Jay
College of Criminal Justice e fez mestrado em
Direito Criminal na Rutgers University. É
veterano da guerra do Vietnan, onde serviu de
1966 a 1970 e por oito anos trabalhou na
delegacia de Newark como detetetive.

Rice trabalhou como gerente de segurança
de pessoal na PSE&G, mais tarde, vindo a se
tornar administrador do Senior Community
Affairs da mesma empresa. Em 1998, Sharpe
James declarou Rice Deputy Mayor da cidade,
título de honra e reconhecimento do político.
Hoje, Rice não sabe se James o apoiará na
candidatura e afirma que seu trabalho foi
sempre apoiar a candidatura de outras políticos.

RONALD RICE

Candidato visita a redação do EXTRA   

Início do horário de verão

O horário de verão nos Estados Unidos
– Daylight Saving Time – teve início no dia
(1) de abril. Às 2 horas da manhã, 48 dos
50 estados americanos adiantaram o relógio
em uma hora. Hawaii e parte do Arizona
não praticipam do programa para economia
de energia. Este ano, o estado de Indiana,
que não aderia ao horário de verão há 30
anos, foi obrigada a seguí-lo por
determinação do US Department of
Transportation.

O novo horário termina no dia 29 de
outubro. No entanto, de acordo com um
projeto Energy Policy Act of 2005,
autorizado no Senado e já sancionado pelo
presidente George W. Bush, o horário de
verão ganhará mais um mês a partir do

próximo ano. Em 2007, começará no
segundo domingo de março e terá fim no
primeiro domingo de novembro.

A história do horário começa nos
Estados Unidos. Foi Benjamin Franklin, em
1784, quem teve a idéia de implantar o
horário de verão para economizar velas.
Mas a proposta só foi encarada seriamente
durante a I Guerra Mundial, sendo adotada
também pela Inglaterra e Alemanha. Na II
Guerra Mundial, a Inglaterra adotou o
sistema novamente, adiantando os relógios
em 2 horas. A partir daí, outros países
adotaram o horário de verão e continuaram
a utilizá-lo mesmo após a guerra. Hoje, o
horário, que visa a redução de energia, é
utilizado em cerca de 30 países.

O mapa mostra as diferentes zonas de horário do país, Indiana pertence ao Eastern Daylight Time

Eleições Municipais em Newark)

O candidato Cory Booker, em seu comitê central    

Nasceu em Washington D.C e se mudou para
Newark com quatro meses de idade, onde
estudou até ter 18 anos. Foi para a Stanford
University (na Califórnia) e se formou em Ciências
Políticas com mestrado em Sociologia. Mudou-
se  para a Inglaterra por dois anos onde estudou
História Moderna na Universidade de Oxford.
De volta ao EUA, estudou Direito em Yale, no
estado de Connecticut.Booker mora em Newark
desde 1995, sua  família vive na cidade desde a
década de 40.

Há oito anos,Booker mantém residência na
cobertura do projeto Brick House, periferia de
Newark. ”É um prédio com muitos problemas
e nós trabalhamos duro para acabar com isso.
Minha intenção não é apenas melhorar este prédio
específico, mas sim levar opções de melhores
moradias para toda cidade,” revela o candidato.

CORY BOOKER
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