12 Local

Quarta-feira 09/05, a Terça-feira 15/05 de 2018 | EDIÇÃO 358
www.hellobrasilnews.com | info@hellobrazilnews.com

New England, USA

EUA processarão imigrantes
ilegais que cruzem fronteira

Pessoas com filhos e que forem detidas serão também separadas das crianças,
segundo o procurador geral do país, Jeff Sessions
EFE
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A

s autoridades judiciais dos
Estados Unidos processarão todos os imigrantes
que cruzarem ilegalmente a
fronteira e, caso estejam acompanhados
de menores, lhes separarão deles, anunciou nesta segunda-feira o procurador-geral, Jeff Sessions.
“Se você cruzar a fronteira de forma ilegal, te processaremos. É simples
assim”, disse Sessions em discurso na
conferência da Associação de Agências
Estaduais de Investigação Criminal em
Scottsdale, no estado do Arizona.
Este anúncio faz parte de uma nova
iniciativa do governo do presidente Donald Trump para reduzir a imigração
ilegal e que o próprio Sessions ampliará
esta tarde em sua visita à fronteira com

o México em San Diego (Califórnia),
onde estará acompanhado do titular
interino do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), Thomas D.
Homan.
O Departamento de Justiça, que
Sessions preside, e o Departamento de
Segurança Nacional se associaram, segundo indicou, para tramitar 100% dos
casos de cruzamentos fronteiriços ilegais
da fronteira com o México para seu processo “imediato”.
“O Departamento de Justiça tramitará quantos casos seja humanamente
possível até que cheguemos a 100%
deles. Não vamos tolerar mais isto, não
vamos deixar que este país seja invadido,
pararemos a debandada e a anarquia”,
advertiu.
Sessions foi contundente ao assinalar
que, se alguém entrar no país de maneira
irregular com um menor, será igualmente

processado e “a criança será separada da
família, como exige a lei”.
“Se não gosta isso, então não passe
crianças de contrabando pela nossa fronteira”, acrescentou, sobre uma medida
que procura amedrontar os imigrantes
que chegam em massa e cujos números
foram subindo nos últimos meses.
O número de imigrantes detidos na
fronteira entre EUA e México subiu
223% em abril em relação ao mesmo
mês do ano anterior, com o registro da
detenção de 50.924 pessoas.
Neste ano fiscal (de 1º outubro
de 2017 a 30 de abril de 2018), mais
de 26.000 menores foram detidos na
fronteira sul, dos quais quase metade procede da Guatemala (12.459),
seguidos pelos de México (6.151),
Honduras (4.624) e El Salvador
(2.090).

Em show em Boston,nos
EUA,Jojo Todynho canta e
dança no meio do público
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Pela primeira vez fora do
Brasil, Jojo Todynho está fazendo shows nos Estados Unidos.
Depois de lotar a casa de shows
Padano, na Flórida, a funkeira
animou os fãs em um show em
Boston. E nada de ficar isolada
em um palco. Jojo rebolou ao lado
do público e foi bastante tietada.
Em seu Instagram, Jojo publicou fotos do período em que
turistou em Boston. Na legenda
escreveu “sonho realizado”. Depois dos Estados Unidos, Jojo
Todynho tem show marcado em
Portugal.
“Quando Deus quer, não
há nada que possa impedir nossa
vitória”, diz a mensagem publicada por Jojo.

Para reduzir criminalidade,americano
troca aluguel de carros de luxo por armas
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Fronteira: Departamento de Justiça e Departamento de Segurança Nacional se associaram para dar
agilidade a processos contra imigrantes ilegais

Aumento de imigração ilegal na fronteira com o México

Jornal do Brasil

Os Estados Unidos revelaram
nesta sexta-feira (4) um aumento da
imigração ilegal na fronteira com o
México, uma situação que denominou
de "crise de segurança" e que motivou
um novo apelo do presidente Donald
Trump para erguer seu prometido
muro na fronteira com o vizinho do
sul.
"Nossa fronteira sul está sob assédio. O Congresso deve agir agora para
mudar nossas leis de imigração frágeis
e ineficazes. Deve construir um muro.

O México, que tem um problema de
delinquência maciço, está fazendo
pouco para ajudar!", tuitou o presidente.
O Departamento de Segurança
Nacional (DHS) informou que o número de pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira com o México subiu
em abril com relação ao mês anterior e
mais que triplicou com relação a abril
do ano passado.
Um total de 50.924 pessoas foram detidas em abril por tentar entrar
ilegalmente nos Estados Unidos, o
maior número para este mês desde

2014. Isto representa 600 pessoas
a mais do que em março passado e
15.766 a mais que em abril de 2017,
quando a imigração caiu após a chegada de Trump ao poder.
Também aumentou com relação a
março deste ano o número de crianças
que chegam sozinhas, para 4.314, e
de famílias, a 9.647.
Estas cifras "destacam a contínua
crise de segurança ao longo da nossa
fronteira sudoeste", disse Tyler Houlton, porta-voz do DHS, reforçando
que "o DHS tem tolerância zero com
quem infringe a lei".

Cansado da violência sem sentido, o americano Rashawn Welch
pretende acabar com a circulação de
armas nas ruas de Miami. O homem,
de 48 anos, é dono do negócio de locação de carros de luxo "305 Elite",
e está oferecendo a qualquer pessoa
uma noite na cidade em um de seus
carros para qualquer um que entregue uma arma. Entre os veículos, há
Lamborghinis, Bentleys e Ferraris.
Welch esteve preso durante

cinco anos e acredita que, ao contar
a sua história, consiga que os jovens
se sintam familiarizados e queiram
fazer parte do projeto. Ele disse que
decidiu pela iniciativa depois de notar uma tendência alarmante entre
alguns de seus clientes.
— Só estou tentando tirar
armas da rua, não importa o que
aconteça. As mesmas crianças que
eu aluguei carros estavam sendo apanhadas (no crime) — disse à CNN
Welch, que trabalha em conjunto com
o Departamento de Polícia de Miami
Gardens.

Rashawn Welch, que trabalha em conjunto com o Departamento de Polícia de Miami Gardens, contou sua iniciativa à CNN

