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New England, USA

Procuradores exigem que imigrantes

menores detidas possam abortar
Rose Nunes
Fotos: Divulgação

P

rocuradores-gerais de 19 estados dos Estados Unidos pediram nesta terça-feira (7) aos tribunais o fim da política federal
que visa impedir que imigrantes menores
de idade detidas possam abortar.
O futuro dessa política, freada
este ano pela Justiça, atualmente está
nas mãos de uma corte de apelações de
Washington, após um recurso do governo
de Donald Trump. No documento, os
19 procuradores solicitaram à corte que
confirme a decisão anterior ao considerar
que as práticas do Executivo violam os
direitos dos estados e das mulheres.
"Todas as mulheres têm o direito
constitucionalmente protegido de acessar
serviços de aborto seguro e efetivo, incluindo as menores desacompanhadas",
disse, em comunicado, Barbara Underwood, a procuradora-geral de Nova

York, que lidera a ação.
Ela lembrou que muitas dessas jovens fugiram da violência e algumas estão
grávidas como resultado de um estupro.
"A Administração de Trump simplesmente não tem autoridade para impor seus pontos de vista pessoais para
estas mulheres jovens ao exigir que mantenham as gestações contra a vontade",
opinou.
O texto se opõe a um recurso apresentado pelo Escritório para o Reassentamento de Refugiados (ORR), que é
a agência responsável pela custódia de
menores imigrantes não acompanhados.
O ORR adotou em março de
2017 uma política com a qual o seu diretor, Scott Lloyd, deve fazer uma nova
análise individualmente das solicitações
de aborto de cada menor, mesmo que esta
cumpra com todos os requisitos.
Segundo os promotores, na prática
isso representa um veto ao aborto, pois
Lloyd rejeitou todas as solicitações rece-

bidas, inclusive em casos em que a menor
tinha engravidado após sofrer abuso no
seu país de origem.
Essa nova política começou em outubro do ano passado, quando uma menina de 17 anos foi impedida de abortar
e levou o caso a Justiça. Identificada como
"Jane Doe" para proteger a sua identidade, ela conseguiu uma ordem temporária
contra o ORR para poder fazer o aborto,
em um caso que gerou grande atenção no
país.
Depois disso, outras jovens imigrantes detidas abriram processos parecidos.
Em março, um tribunal federal emitiu
uma ordem preliminar para impedir de
forma abrangente o Escritório de Refugiados de bloquear o acesso aos abortos.
Essa decisão foi contestada pelo
governo em um tribunal de apelações
em Columbia. No caso, o governo defendeu que não está impondo obstruções
ao aborto, mas apenas optando por não Todas as mulheres têm o direito constitucionalmente protegido de
facilitá-lo.
acessar serviços de aborto seguro e efetivo, disse Underwood

Incêndios na Califórnia são os maiores da história do estado
Os incêndios que atingem o estado
da Califórnia, nos Estados Unidos seguem crescendo e já se tornaram o maior
desastre do tipo na história do estado. As
informações são da emissora de TV norte-americana “CNN”.
“Batemos um recorde que nenhum
de nós queria ver”, disse o subdiretor do
corpo de bombeiros da Califórnia, Scott
McLean, ao jornal norte-americano Los
Angeles Times.
Até agora, as chamas na região do
condado de Medoncino, no norte do
estado, já consumiram cerca de 115 mil
hectares, uma área superior à da cidade
de Nova York. Autoridades locais estimam que 75 casas tenham sido destruídas, apesar de 30% das chamas já terem
sido contidas.
“Estamos à mercê do vento”, dis-

Moradores tentam salvar casa
em New Long Valley, na
Califórnia, no sábado (4)

Tinta holandesa
Na Holanda, uma fábrica de tintas teve a ideia de usar uma tinta especial à base de vegetal para dar cor verde
às plantas secas pelo sol.
“Todo mundo achava que era
brincadeira. Somos uma empresa de
tintas e não uma de jardinagem. Mas

não causa danos ao meio ambiente e as
plantas se mantêm verdes de cinco a sete
semanas”, explicou Fabian de la Croix
ao site RTL Nieuws.
“Recebemos centenas de pedidos,
inclusive do Canadá”, acrescentou o representante da empresa.

se o capitão Thanh Nguyen, porta-voz
do corpo de bombeiros do condado de
Lake.
“Infelizmente, toda a região está
muito seca e está muito difícil extinguir as
chamas”, afirmou. Os incêndios cresceram cerca de 80% nos últimos três dias,
agravados pelo tempo seco e as temperaturas na região, que chegam aos 43º C.
A tragédia superou a destruição
causada pelo incêndio de Thomas, nos
condados californianos de Ventura e
Santa Barbara, que queimou uma área
de 114 mil hectares e destruiu mais de
mil edificações em dezembro do ano passado.
Os incêndios atuais, iniciados no
último dia 27 de julho, já são os maiores da história do estado e deixaram, até
agora sete mortos e 40 mil desabrigados.

Terremoto de 6,1 graus atinge a Colômbia; não há registro
Colombiano.
que estão fazendo inspeções em diferende vítimas
O tremor ocorreu às 10h53 (hora tes lugares do país para observar se houEFE
Um terremoto de 6,1 graus na
escala Richter atingiu a Colômbia
hoje (7), até o momento sem registros
de vítimas ou danos materiais, segundo informou o Serviço Geológico

local; 12h53 em Brasília) e teve como
epicentro o departamento de Santander, no leste do país, sendo sentido em
Bogotá e grande parte do território nacional.
Os serviços de socorro informaram

ve danos em infraestruturas.
No momento do tremor o presidente da Argentina, Mauricio Macri,
acabava de descer de um avião em Bogotá para comparecer à posse do novo
presidente colombiano, Iván Duque.

