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Massachusetts recebe, pela primeira,vez o
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Os funcionários da Alfândega e Proteção das Fronteiras (CBP)
detiveram dois estrangeiros brasileiros que tentavam embarcar em
um voo do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín EM Porto Rico
para Charlotte, na Carolina do Norte.

Brasileiros ilegais tentam viajar
de avião nos eua e são presos

Fonte: eldiariony.com

Gilmar Silva Pinheiro, 42, e Darci Machado Gontijo, 34, cidadãos do
Brasil, compareceram perante o juiz
Bruce J. McGiverin, acusados de violar
Título 8 do Código de Imigração dos
Estados Unidos, Seção 1326, para voltar a entrar no país depois de uma remoção ou deportação, informou a Patrulha
de Fronteira.
Os imigrantes apresentaram passaportes brasileiros aos funcionários do
CBP e nenhum outro documento de
presença autorizada no país, antes de
embarcar em um voo para a cidade de
Charlotte.
A segunda inspeção revelou que o

Immigration and Customs Enforcement
(ICE) deportou Silva Pinheiro em fevereiro 2018 para o Brasil a partir de
Albany, enquanto Machado Gontijo foi
removido em fevereiro 2018 na Carolina do Sul.
A promotora Christina Caraballo
será responsável pelo caso no Distrito de
Porto Rico.
Se condenados, os brasileiros serão
presos por até 10 anos e multa de até
US $ 250.000.
Há algumas semanas, três imigrantes - dois brasileiros e um mexicano - tentaram entrar no país com documentos falsos, que foram apresentados
ao pessoal do CBP, e também foram
presos.

Imigrante é detido ao fazer entrega
de pizza em base militar dos EUA

Fonte: France Presse

Agentes da imigração dos Estados Unidos prenderam o entregador de
pizza equatoriano Pablo Villavicencio,
35 anos, na base militar de Fort Hamilton, no Brooklyn, onde ele tinha ido
fazer uma entrega.
Ele tinha estado na base várias
vezes antes, apresentando sua carteira
de identidade da cidade de Nova York,
que não menciona seu status de imigração.
Mas em 1º de junho um policial
militar solicitou que ele provasse que era
um residente legal dos Estados Unidos.
Quando ele não conseguiu apresentar os documentos solicitados, o
soldado o deteve e chamou a Imigração
e Fiscalização Aduaneira (ICE), que
afirmou que o homem, pai de duas me-

ninas de 2 e 3 anos, vivia ilegalmente no
país desde 2010.
Villavicencio deveria ter deixado
os Estados Unidos, mas ficou lá para
trabalhar, o que o tornaria elegível para
ser deportado.
No sábado, o juiz Alison Nathan
suspendeu sua ordem de deportação até
outra audiência marcada para 20 de julho, e ele permanece sob custódia.
A administração do presidente
dos EUA, Donald Trump, adotou
uma postura particularmente dura contra os migrantes irregulares, incluindo
aqueles sem antecedentes criminais e
com laços familiares profundos com o
país.
Agentes de imigração começaram
a fazer prisões até em tribunais, que
anteriormente tinham status de "santuário".

O

evento foi aberto na
quarta feira, dia 6, no
Consulado
Brasileiro
em Boston com uma exposição de fotografias da cidade, a 5ª
Brazilian Eyes, que contou com o talento e a participação de 24 fotógrafos
amadores.
Na quinta feira, dia 7, o Focus foi
aberto com o Painel Político, no Dante
Alighieri Society, em Cambridge, cujo
tema foi “a importância da participação dos brasileiros na vida política
americana. O painel contou com a
presença do senador Jamie Eldrigde.
O painel teve uma participação
considerável da comunidade brasileira,
que pode tirar dúvidas e aprender um
pouco mais da política que hoje rege a
vida de cada brasileiro que vive e trabalha na America.
Na quinta feira à tarde, os participantes puderam conferir o Painel Business, que contou com a participação
de vários empresários brasileiros que
fazem sucesso nos EUA, compartilhando suas experiências, sucessos e
expectativas.
A sexta feira, dia 8, começou
com o Painel da Língua Portuguesa
e contou com a presença de vários
profissionais da área da educação,
entre eles a Doutora em Filosofia da
Educação no Reino Unido, Adriana
de Oliveira Lima, que falou da necessidade de se fazer uma abordagem ao

sistema da grade curricular das escolas brasileiras. Segundo Adriana, é
preciso utilizar outra plataforma para
fazer com que as crianças absorvam
de forma mais interessante e eficaz, a
língua Portuguesa.
No período da tarde, o Focus
Brasil, premiou os participantes com
o Painel “Soccer in Focus” que teve
como mediador Lombardi Júnior da
Nossa Rádio USA. Os palestrantes
da tarde foram: Gabriel Meirelles, ex-jogador do NE Revolution, Palhinha,
diretor técnico do Boston City e Renato Valentin, presidente do Boston City.
Representantes de vários clubes
e academias regionais de futebol receberam, do Pastor Glauber Morare,
da Nossa Rádio USA, um certificado
de honra ao mérito pelo trabalho realizado nessa área no estado de Massachusetts. Já as torcidas organizadas
que compareceram uniformizadas ao
evento, foram premiadas com um troféu, dentre elas a FlaUSA e a zeirochusetts.
Na noite de sexta feira foi a vez
do Focus Business Award, com a premiação dos destaques empresariais e
profissionais brasileiros em Massachusetts. Durante a cerimônia aconteceu
um jantar formal exclusivo para homenageados e convidados. Os presentes
puderam curtir um show especial com
a dupla “Receita de Samba”, cantando clássicos da MPB, Bossa Nova e
Brazilian Jazz.
No sábado pela manhã foi a
vez do Painel Mulher, um espaço

dedicado à mulher brasileira que teve
oportunidade de ouvir e falar de temas
que fazem parte do seu dia-a-dia na
América. Esse painel foi o que obteve
maior número de inscrições e discutiu
diversos temas ligados a área feminina.
Entre as palestrantes estavam Lilian
Radke que falou sobre os “Recursos
que os EUA oferecem às mulheres
que possuem pequenas empresas;
Rayssa Coutinho, falando da “Criatividade de ser quem somos”; Poliana
Bastos falando da “Mulher Moderna
Conectada ao Futuro” e Flávia Thornson que encerrou o evento com o
tema “De bem com o espelho”.
Na tarde de sábado foi a vez do
Painel Showcase dos Influenciadores
Digitais que contou com a participação
de várias pessoas ligadas a essa área.
Ali eles tiveram a oportunidade de
apresentar seu trabalho, suas propostas
e como se posicionam no revolucionário mercado da comunicação digital.
Sábado à noite foi a vez do Focus Award para os destaques nas mais
diversas áreas de atuação da comunidade brasileira em Massachusetts. O
evento teve acesso gratuito
No domingo de manhã, foi a vez
do painel “Arte e Cultura”. Vários
palestrantes ligados à arte e à cultura
falaram de diversos temas de interesse
da comunidade brasileira.
O primeiro Focus Brasil Boston
terminou em grande estilo na noite
de domingo, com um show do cantor
Guilherme Arantes, com a promessa
de que ano que vem tem mais.

