Entre em contato com um advogado.
Fale com um advogado de
imigração experiente e certificado
que conheça a lei.

SE VOCÊ ESTIVER EM UM PROCESSO DE DEPORTAÇÃO
• Se você tem uma data para a audiência, compareça à audiência no tribunal! Você não
precisa de um advogado na sua primeira audiência.
• Se você não comparecer à audiência no tribunal, será ordenado que você seja deportado
por não comparecimento.
• Uma ordem de deportação em aberto pode torná-lo mais vulnerável à ICE.
• Também pode ser exigido que você se apresente à ICE durante o seu processo de
deportação. Compareça aos seus compromissos de apresentação.

QUE O ESTÁ AJUDANDO
SEJA AUTORIZADA A PRESTAR
ASSESSORIA JURÍDICA.

Independentemente de quem seja o presidente,
independentemente dos decretos que sejam emitidos,
todas as pessoas que moram nos Estados Unidos
têm certos direitos básicos
de acordo com a Constituição americana.
NENH U MA INFO RMAÇÃ O

“Eu não quero falar com você.”

EVITE FRAUDE
CERTIFIQUE-SE DE QUE A PESSOA

CONHEÇA
OS SEUS
DIREITOS

Um ‘notário público’ não está autorizado
a prestar serviços jurídicos. Somente um
advogado ou um representante certificado de
uma organização reconhecida pelo Conselho de
Apelação de Imigração (sigla em inglês, BIA)
pode lhe prestar assessoria jurídica.

• Você tem o direito de permanecer em silêncio.
• Não dê informações sobre a sua imigração ou
histórico criminal.
• Não assine nada sem um advogado.
NENHUMA ENTRADA

“Eu não quero você na minha casa.”

AGÊNCIAS CERTIFICADAS PELO BIA EM RHODE ISLAND

• Você tem o direito de recusar a entrada em sua casa.

Dorcas International
Institute of RI

Catholic Diocese of Providence
Immigration Services

• Não abra a porta para a ICE. A ICE precisa ter um
mandado assinado por um juiz de imigração com o seu
nome especificado para entrar na sua casa.

645 Elmwood Avenue
Providence, RI 02907
401-784-8600

One Cathedral Square
Providence, RI 02903
401-421-7833

Progreso Latino

EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PARA

626 Broad Street
Central Falls, RI 02863
401-728-5920

Sojourner House

VÍTIMAS DE CRIMES OU TRÁFICO HUMANO:

386 Smith Street
Providence, RI 02908
401-861-6191

NENHUMA BUSCA

“Eu não quero que você faça buscas.”
• Você tem o direito de recusar uma busca em sua casa.
• Passe o seu cartão ‘Conheça os seus direitos’ por baixo
da porta.
Imigrantes com status, status pendente e que sejam indocumentados
têm direitos constitucionais. É importante conhecer os seus direitos
e estar confortável para reivindicar estes direitos,
de maneira que você possa estar protegido.

Reivindique os seus direitos.

Faça um plano.

Invoque os seus direitos em voz alta,
no idioma em que você se sentir mais
confortável.

Prepare-se e a sua família,
caso você seja detido.

   COMO SE PREPARAR
É IMPORTANTE ENTENDER SE VOCÊ
TEM UM STATUS DE IMIGRAÇÃO OU
NÃO. CONSULTE UM ADVOGADO!

  SEUS DIREITOS EM CASA
• Descubra o seu status de imigração.
• Tenha um advogado e leve com você o
número do telefone dele.
• Conheça os seus direitos caso um agente lhe
faça perguntas ou vá à sua casa.
• Memorize os números de telefone de parentes
e contatos de emergência.
• Elabore um plano para seus filhos e familiares
caso você seja detido. Preencha um ‘Plano de
preparação familiar’.

RECUSE A ENTRADA E BUSCA
EM SUA CASA.
PERMANEÇA EM SILÊNCIO.
RECUSE-SE A DAR
INFORMAÇÕES SOBRE A SUA
IMIGRAÇÃO OU HISTÓRICO
CRIMINAL.
NÃO ASSINE NADA

EXISTE MUITA DESINFORMAÇÃO NA
COMUNIDADE.
CONVERSE COM UM ADVOGADO
DE IMIGRAÇÃO EXPERIENTE QUE
CONHEÇA A LEI. VOCÊ PODE SER
ELEGÍVEL PARA OUTRAS FORMAS DE
ASSISTÊNCIA. SE VOCÊ AINDA NÃO O
FEZ, CONSULTE UM ADVOGADO.

• Para detê-lo e iniciar um processo de
deportação contra você, a Agência de
Fiscalização de Imigração e Alfândega (sigla
em inglês, ICE) precisa de informações sobre o
seu local de nascimento e país de cidadania.
• NÃO carregue com você documentos que
indiquem o seu local de nascimento. NÃO
carregue o seu passaporte.
• Um filho nascido nos Estados Unidos não dá a
você status de imigração.
• Se autoridades legais solicitarem a sua
permissão, isto significa que eles precisam dela!

• Você NÃO tem que deixar agentes da ICE entrarem
na sua casa sem um mandado assinado por um juiz
de imigração. A ICE pode usar mentiras, truques e
intimidação para obter a sua permissão para entrar
na sua casa.

• Chame um advogado o mais rápido possível. Se você
não tem um, obtenha um advogado. NÃO assine
nada sem consultar um advogado.

• Cidadãos americanos nunca podem ser
deportados.
• Você pode perder o status de imigração se
cometer certos crimes ou violá-lo.

• NÃO abra a porta. Você tem o direito de recusar
entrada. Passe o seu cartão ‘Conheça os seus
direitos’ por baixo da porta. Você tem o direito de
permanecer em silêncio.

• Peça aos agentes da ICE para passarem o mandado
por baixo da porta. O mandado precisa ter o seu
nome e endereço, e precisa estar assinado por um
juiz de imigração.

   BOM SABER
A LEI DE IMIGRAÇÃO É COMPLICADA.

Se agentes da ICE estiverem na sua porta:

  SEUS DIREITOS FORA DA SUA CASA
PERMANECER EM SILÊNCIO.
RECUSAR-SE A DAR
INFORMAÇÕES SOBRE A SUA
IMIGRAÇÃO OU HISTÓRICO
CRIMINAL.

Se você encontrar agentes da ICE fora da sua casa:

• Fique calmo. Não corra ou resista à prisão. Mantenha as
suas mãos à vista de todos. Não fique nervoso ou agitado.
• Pergunte se você está preso ou livre para ir embora. Se
você não estiver preso, peça para ir embora.

IR EMBORA.

• Você não tem que responder a nenhuma pergunta
sobre a sua imigração ou histórico criminal. Você tem o
direito de permanecer em silêncio. Diga, “Eu quero
permanecer em silêncio”.

FAZER UM TELEFONEMA.

• Não dê um nome falso ou falsas informações.

NÃO ASSINAR NADA.
PERGUNTAR SE VOCÊ PODE

• Peça para chamar um advogado. Você tem o direito de
fazer um telefonema.

