Esteja preparado!
Um Plano de Preparação para Famílias Imigrantes 1
Toda família deve ter um Plano de Preparação para a Família. Embora seja nossa esperança de
que você nunca precise usar seu plano, é uma boa prática ter-lo para ajudar a reduzir o estresse
do inesperado. Este conjunto de ferramentas ajudará todos a criar um Plano de Preparação para a
Família. Além disso, este kit de ferramentas inclui seções sobre Opções de Imigração e Conheça os
Seus Direitos, discutindo alguns dos desafios enfrentados pelas famílias imigrantes e de status de
imigração mistos.

I. Faça um Plano de Cuidado de Crianças
Tenha um plano para que um adulto de confiança cuide de seu filho, se você não pode. Este plano
deve incluir números de emergência, uma lista de informações de contato importantes, uma
procuração e um arquivo com documentos importantes. Este conjunto de ferramentas inclui
modelos para montar esses itens.

II. Saiba Mais Sobre Suas Opções de Imigração
Informações e recursos para encontrar boa ajuda de imigração legal estão incluídas neste pacote.
 Consulte um advogado de imigração licenciado.
 Se você não tem status de imigração, descubra se você pode ser elegível para obter um green
card (visto permanente) ou para algum outro tipo de status legal de imigração.
 Se você entrou com um visto e tem status temporário ou tem TPS ou DACA, descubra se você
pode obter um green card.
 Se você tem um green card, descubra se você pode se tornar num cidadão dos EUA.
 Se você foi preso ou teve alguma condenação criminal, descubra se isso afetará seu status de
imigração.
 Se você for detido ou colocado em um processo de deportação, peça uma audiência diante de um juiz e
procure um advogado para ajudá-lo a sair do centro de detenção e lutar contra sua deportação.

III. Conheça seus direitos
Todas as pessoas - tanto as pessoas documentadas como as não-documentadas - têm direitos
neste país. Certifique-se de que seus familiares (mesmo crianças), colegas de quarto, vizinhos e
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colegas de trabalho, independentemente de seus status de imigração, conheçam seus direito de
permanecerem em silêncio, e todos os outros direitos se o ICE ou a polícia vierem para suas casas,
Bairros ou locais de trabalho. Uma lista desses direitos, e um cartão afirmando esses direitos,
estão incluídos neste pacote.
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I.

Plano de Cuidado de Crianças

A. Prepare um Arquivo de Documentos Importantes e uma Lista de Contatos
e Números de Emergência
Junte todos os seus documentos importantes e guardem eles em um arquivo em um lugar seguro
em sua casa. Uma lista de documentos importantes está anexada, e inclui documentos de
identificação. Você deve ter um conjunto de documentos para cada criança. É uma boa idéia
manter uma cópia extra de todos os documentos originais. Certifique-se de que todos os
membros da família, seus filhos e seus cuidadores de emergência sabem onde encontrar este
arquivo. Crie uma lista de números de emergência, informações de contatos importantes e as
informações de seu filho e adicione-as ao seu arquivo.

B. Decida Quem Pode Cuidar de Seus Filhos se Você Não Pode
Fale com as pessoas confiáveis que você gostaria de cuidar de seus filhos, se você não puder, e
certifique-se de que elas sabem que serão listadas como contatos de emergência. Memorize seus
números de telefone e faça seus filhos memorizá-los também. Certifique-se de que as pessoas que
podem pegar e cuidar de seus filhos sabem aonde estão seus filhos e suas escolas. Dê-lhes um
conjunto extra de chaves de casa e do carro para que eles possam entrar em sua casa e veículo em
sua ausência.
A escola de seu filho só pode liberar seu filho para adultos que você permitir. Portanto, certifiquese de atualizar os contatos de emergencia e formularios que permitem outras pessoas buscarem
seus filhos em todas as escolas, a creche, o acampamento de verão e outros progragamas. Se você
tiver uma ordem de restrição contra alguém, certifique-se de dar uma cópia para a escola.

C. Converse com Seus Filhos Sobre o Seu Plano
Sem preocupá-los, assegure a seus filhos que eles serão protegidos se por alguma razão você não
puder cuidar deles, mesmo se for por um curto período de tempo. Deixe-os saber quem cuidará
deles até que você possa. Mostre-lhes onde encontrar seu arquivo de documentos importantes.
Certifique-se de que seus filhos sabem quem pode buscá-los na escola, quem não podem buscálos na escola, e quem cuidará deles.

D. Escreva Instruções se Seu Filho Tiver Alguma Condição Médica ou Outras
Necessidades Especiais
Certifique-se de anotar quaisquer condições médicas ou alergias que seu filho tem, quaisquer
medicamentos que o seu filho toma, quaisquer necessidades especiais comportamentais, físicas
ou educacionais de seu filho, informações sobre o seguro de saúde e informações de contato para
os médicos do seu filho, dentista, psiquiatra, terapeuta e / ou conselheiro. Inclua instruções para
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dar medicamentos ou para resolver outras necessidades especiais. Mantenha uma cópia dessas
informações em seu arquivo de documentos importantes. Dê uma cópia à escola de seu filho e ao
adulto que você designar para cuidar de seus filhos. Deixe seu filho saber onde encontrar esta
informação se você não estiver disponível.

E. Certifique-se de que Todos os Seus Filhos Tenham Passaportes e
Certificados de Nascimento
Se seu filho nasceu nos Estados Unidos, visite www.travel.state.gov ou ligue para o National
Passport Information Center (Centro Nacional de Informações de Passaporte) (877) 487-2778 para
obter mais informações sobre a obtenção de um passaporte americano para seu filho.
Se o seu filho nasceu na Flórida, visite www.floridahealth.gov ou ligue para o Departamento de
Saúde da Flórida, Bureau of Vital Statistics (904) 359-6900 para obter informações sobre como
obter a certidão de nascimento do seu filho.
Se o seu filho nasceu no estrangeiro no seu país de origem, consulte a embaixada ou o consulado
do seu país para obter mais informações sobre a obtenção de um passaporte e uma certidão de
nascimento. Uma lista de informações de contato para consulados localizados no sul da Flórida
está anexada.
Se o seu filho nasceu nos EUA, mas tem direito à cidadania no seu país de origem, você pode
registar o nascimento do seu filho com o governo do seu país através do seu consulado. Isto pode
dar-lhe direito à prova da dupla nacionalidade do seu filho, como um passaporte do seu país de
origem.

F. Tenha uma Procuração Assinada e Considere Dar Custódia Temporária a
um Parente
A Procuração é um documento legal que designa um parente adulto além dos pais, ou algum
amigo para tomar decisões financeiras, legais ou de cuidados de seus filhos na sua ausência. Você
pode designar essa pessoa para cuidar de seus filhos; Para tomar decisões por seus filhos; Para
lidar com suas finanças; Gerenciar decisões de negócios; Para usar seu dinheiro para pagar seu
aluguel ou hipoteca ou para pagar suas despesas legais e outros gastos. Este documento deve
permitir que o adulto designado inscreva seu filho na escola e faça decisões sobre os cuidados
médicos básicos para seu filho. Uso desse documento é temporário e não exige que você desista
de seus direitos parentais ou de custódia - você ainda tem a custódia e o controle de seu filho. No
entanto, é importante entender que existem limites para o que este documento pode autorizar.
Por exemplo, hospitais e prestadores de cuidados médicos não aceitarão este documento em vez
do consentimento dos pais para procedimentos médicos não-invasivos de emergência. Um
modelo está incluído neste kit de ferramentas, mas mantenhã em mente que este modelo é
específico para a lei da Flórida e pode não ser válido em outros estados.
Sob a lei da Flórida, os pais também podem concordar em terem um processo legal para dar
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custódia temporária ou concorrente a um parente da criança menor conectada até "o terceiro
grau por sangue ou casamento com o pai ou mãe" ou um padrasto não envolvido em processos
judiciais com qualquer dos pais como uma parte adversa. Fla. Stat. §751.01, et seq. Esta é outra
opção a considerar se o seu filho tem parentes nos Estados Unidos que estão dispostos a vir e
pegar os seus filhos de imediato e cuidar deles em sua ausência. O benefício deste procedimento
é que ele irá geralmente impedir o estado da Flórida de iniciar processos de dependência e tomar
a custódia de seus filhos e colocá-los no sistema de cuidados de família, se você é pego pela ICE.
Sua criança não tem que viver com a pessoa que tem custódia legal, mas pode continuar a viver
com você ou o outra pessoa que não tem custódia legal. Você pode ter uma compreensão com o
custodiante temporário ou concorrente que a ordem de custódia só seria usado se você tem que
deixar o país. Recomenda-se que você consulte com um advogado de direito da família se você
está considerando consentir à custódia temporária ou concorrente.

G. Tenha um Plano para Disposição de Propriedade e Ativos
Decida como você vai dispor de qualquer propriedade que possui se você for obrigado a deixar o
país. Se você possui uma casa, veículo ou outra propriedade, você precisará designar um adulto
confiável que pode vender ou transferir esses itens em seu nome. Se você tem uma conta
bancária, você precisará designar alguém que possa acessar ou fechar a conta em seu nome. Você
pode usar uma Procuração Durável para designar alguém para tomar decisões sobre a gerencia de
sua propriedade e assuntos financeiros em sua ausência. Dê um conjunto extra de chaves de casa
e carro a esta pessoa de confiança para que eles possam acessar sua casa e veículo em sua
ausência.

H. Informe sua Família e os Contatos de Emergência sobre como Encontrá-lo
se Você for Detido pelo ICE e como Pagar a Fiança de Detenção
Se você for detido pela Immigration & Customs Enforcement (ICE) e não puder entrar em contato
com sua família, os membros da família podem usar o localizador de detidos da ICE para descobrir
onde você está detido: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do. Eles precisarão saber seu
número A e país de nascimento, ou seu nome completo, país de nascimento e data de
nascimento, a fim de usar o localizador ICE detidos. O número A é o seu número de estrangeiro, e
é dado a imigrantes e candidatos a benefícios imigrantes, e é listado em seu green card (cartão
verde), licença de trabalho e outros documentos de imigração. O número A é um número de 8 ou
9 dígitos que começa com a letra "A." Certifique-se de gravar esta informação e mantê-la com o
seu arquivo de documentos importantes e informações de contato de emergência. Se você não
puder ser localizado através do localizador de detidos do ICE, a família na Flórida pode entrar em
contato com o Escritório Local do ICE, número (954) 236-4900. Os familiares e amigos precisam de
identificação com foto para visitá-lo em um centro de detenção. Eles devem entrar em contato
com o centro de detenção com antecedência para verificar o horário de visitação. Uma lista de
informações de contato para instalações de detenção no sul da Flórida está anexada.
Se você é preso pela ICE, você pode ser elegível para pagar uma fiança para a liberação durante o
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seu processo de deportação. A fiança mais baixa de ICE é $ 1500, embora geralmente as fianças
são ajustadas para um valor muito mais alto. A obrigação deve ser paga em cheio, embora existam
empresas de fiança que podem financiar sua fiança usando uma casa ou carro como garantia.
Contanto que você cumprir com os termos da fiança e mostrar-se para todas as audiências do
Tribunal de Imigração, você receberá o dinheiro de bônus de volta na conclusão do seu caso. Você
deve pensar sobre como os membros da sua família serão capazes de pagar uma fiança se você for
detido. A pessoa que envia o título para você deve ser um cidadão dos EUA ou residente
permanente legal.

6

II.

Saiba mais sobre suas opções de imigração

Encontre um advogado de imigração licenciado com consultório particular ou através de uma
organização de serviços jurídicos sem fins lucrativos que possa informá-lo se existe uma opção de
imigração para você obter um green card (cartão verde), uma autorização de trabalho ou visto ou
protegê-lo de deportação. Além disso, mantenha o número do advogado no caso de você já ter
um problema com ICE.

Atenção! Proteja-se da fraude de Notarios!

Somente um advogado licenciado ou um representante acreditado é autorizado e
qualificado para ajudá-lo com seu caso de imigração. Não contrate um notário, paralegal
ou qualquer um que:
• Recusa-se a dar-lhe um contrato por escrito;
• Cobra por formulários de imigração em branco;
• Promete-lhe um bom resultado por causa de seus contatos especiais na imigração;
• Pretende ser um advogado qualificado ou um consultor de imigração vinculado;
• Solicita que você minta em um formulário ou assine um documento em branco; ou
• Cobra para você "entrar em uma lista de espera" ou "colocar sua aplicação na linha."
Não há nenhuma lista ou linha.
Se você suspeitar de fraude, informe o seu consulado ou a polícia, ou entre em contato
com a Federal Trade Commission para registrar uma queixa em inglês ou espanhol na
877-FTC-HELP (877-382-4357). Visite Stop Notario Fraud para mais informações e
recursos: http://www.stopnotariofraud.org/
Faça o que puder agora para proteger você e sua família nos Estados Unidos.
 Consulte um advogado de imigração licenciado. Não confie em um notário, paralegal ou
outro que não seja advogado. Não confie em opiniões ou conselhos da família ou amigos
ou em coisas que você lê na internet ou ouve na televisão. Apenas um advogado
licenciado pode fornecer aconselhamento jurídico específico para suas circunstâncias
particulares.
 Se você não tem status de imigração, descubra se você pode ser elegível para obter um
cartão verde ou para algum tipo de status legal de imigração.
 Se você está aqui com um visto ou tem TPS ou DACA, descubra se você pode obter um
cartão verde.
 Se você tem um cartão verde, descubra se você pode se tornar um cidadão dos EUA.
 Se você tiver uma prisão ou condenação criminal, descubra se ela afetará seu status de
imigração.
 Se você for detido ou colocado em um processo de deportação, peça uma audiência
diante de um juiz e procure um advogado para ajudá-lo a sair da prisão e lutar contra sua
deportação.
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Encontre um advogado de imigração licenciado ou prestador de serviços jurídicos sem fins
lucrativos
O capítulo do sul da Flórida da American Immigration Lawyers Association (AILA) tem mais de 800
membros que são advogados licenciados de imigração praticando em todo o sul da Flórida. Use
sua ferramenta "Encontrar um advogado" em seu site para encontrar um advogado de imigração
licenciado perto de você - https://ailasouthflorida.org/about-us/findalawyer/. Você também pode
acessar www.ailalawyer.com para advogados de imigração fora do sul da Flórida. Muitos
advogados de imigração fornecem consultas iniciais com uma taxa de desconto. No entanto, se
você não conseguir pagar um advogado particular, entre em contato com uma das organizações
locais sem fins lucrativos que oferece serviços legais gratuitos ou de baixo custo para aqueles que
se qualificam para serviços sob suas diretrizes financeiras. Uma lista de provedores locais de
serviços legais sem fins lucrativos está anexada.
Saiba se você está sujeito a remoção acelerada (deportação sem uma audiência diante de um
juiz de imigração)
A administração atual expandiu o uso da "remoção expedita", uma forma de deportação na qual
um indivíduo é ordenado deportado por um oficial de imigração sem uma audiência diante de um
Juiz de Imigração. A remoção acelerada era anteriormente apenas aplicada a indivíduos
encontrados dentro de 100 milhas da fronteira e que estavam nos EUA por 14 dias ou menos. A
remoção acelerada deve agora ser aplicada em todo o país a indivíduos indocumentados que
estiveram nos Estados Unidos por menos de 2 anos. Isso significa que aqueles que estiveram nos
EUA por mais de 2 anos devem coletar documentação demonstrando quanto tempo eles
estiveram nos EUA. Esta documentação deve mantê-los fora do processo de remoção acelerada se
forem presos pela ICE e colocar-los em processo normal de remoção perante o Tribunal de
Imigração.
Por outro lado, aqueles que não estiveram nos EUA por dois anos devem considerar se eles são
elegíveis para solicitar o asilo, a retenção de remoção ou proteções sob a Convenção contra a
Tortura (CAT). Estas são formas de alívio baseado em um receio fundado de perseguição ou
tortura ao retornar ao seu país de origem. Este kit de ferramentas não é o lugar apropriado para
uma discussão detalhada sobre esses tipos de alívio da imigração, mas os indivíduos devem
perguntar questões sobre asilo, retenção e alívio de CAT para um advogado de imigração
licenciado.
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III.

Conheça seus direitos 2

Permaneça calmo e não tente fugir.
Se você fizer isso, ICE ou a polícia pode usar isso
ê
Todas as pessoas - tanto as pessoas documentadas como as não-documentadas têm direitos neste país. Fale com todos na sua família (incluindo seus filhos) e com a família
para certificar-se de que todos sabem o que fazer se forem abordados por funcionários da
imigração (ICE) ou se funcionários da imigração (ICE) vierem para sua casa.

A. ICE em sua Porta
Você não tem que abrir a porta. Não abra a porta para ICE ou qualquer policial sem um

mandado de busca assinado. Você não precisa abrir a porta a menos que um agente ICE pode
mostrar-lhe um mandado de busca válido assinado por um juiz com o seu nome específico e
correto e endereço nele. Se o ICE bater à sua porta, peça que deslize o mandado de busca sob a
porta ou através de uma janela. Certifique-se de que o mandado é assinado por um juiz e tem o
seu endereço nele. Se o ICE ou a polícia não tiver isso, então você não tem que abrir a porta. Uma
vez que você abre a porta, você perde certos direitos. Um mandado de deportação ICE não é o
mesmo que um mandado de busca e não é assinado por um juiz. Se este é o único documento que
eles têm, eles não podem entrar legalmente a menos que você concorda verbalmente para deixálos dentro.

Mantenha um cartão vermelho Know Your Rights em você e ao lado de sua porta
em todos os momentos. Você pode deslizá-lo sob a porta para ICE - explica seus direitos e

que você não tem que abrir a porta. Peça aos seus filhos e a outros membros da família para
praticarem o deslizar-lo sob a porta.

2

Adaptado para uso do Guia produzido pelo Immigrant Legal Resource Center (www.ilrc.org), com adições dos
folhetos e panfletos informativos AILA e ACLU Know Your Rights.
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B. Conversando com a ICE em casa, no trabalho, em espaços públicos e
comunitários
Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você não precisa conversar com ICE ou

responder a suas perguntas. Você pode se recusar a falar com um agente do ICE. Se você optar
por permanecer em silêncio, diga em voz alta: "Estou exercendo meu direito de permanecer em
silêncio." Diga que você quer ficar em silêncio até falar com um advogado. Você pode mostrar o
seu cartão de direitos que explica que você permanecerá em silêncio. Peça aos seus filhos e aos
outros na sua família que digam "Não" à ICE. Não responda a nenhuma pergunta, especialmente
sobre seu local de nascimento, status de imigração ou como você entrou nos Estados Unidos. Não
forneça informações pessoais sobre você ou alguém da sua família. Se você é indocumentado, não
forneça certidões de nascimento estrangeiras ou passaportes ou documentos de identidade que
digam de que país você é. Se você escolher falar, não minta.
Se você está parado na rua ou em um lugar público, pergunte se você está livre para sair. Se o
policial disser não, você pode exercer seu direito de permanecer em silêncio. Se o policial disser
que sim, saia sem responder a perguntas. Você também pode recusar uma procura. Se você for
parado para interrogatório, mas não for preso, você não terá que consentir em procura na sua
pessoa, seu veículo ou seus pertences, mas um oficial é autorizado a "acariciar" suas roupas se o
oficial suspeitar que você tem uma arma.
Se a ICE aparecer em seu trabalho, eles devem ter um mandado de busca válido ou o
consentimento do seu empregador para entrar em áreas não-públicas. Se a ICE entrar no seu local
de trabalho, não entre em pânico e não fuja. Se você está com medo e sentir que você precisa
sair, você pode calmamente caminhar em direção à saída. Se parar, pergunte se você está livre
para sair. Se o policial disser que não, não tente sair do prédio. Se questionado, diga-lhes que
deseja permanecer em silêncio. Se os policiais disserem que você fique em um grupo de acordo
com o status de imigração, você não precisa se mover, ou pode mudar para uma área que não é
designada para um grupo em particular.
NOTA: O Conselho Escolar do Condado de Broward aprovou uma resolução que torna o distrito
escolar um espaço seguro para todos os alunos e que proíbe atividades de imigração nas escolas.
Todos os alunos são bem-vindos nas escolas públicas do condado de Broward,
independentemente do status de imigração, e devem se sentir seguros comparecendo à aula.

Documentar e relatar ataques e detenção. Se você pode fazer com segurança, tire fotos e

vídeos de invasões e detenções. Se você não se sentir confortável fazê-lo, peça aos aliados e
testemunhas para filmar ou tirar fotos. Anote números de crachá, número de oficiais, nomes de
oficiais. Registre o que aconteceu imediatamente para que você não esqueça os detalhes. Se os
policiais entrarem em sua casa sem um mandado ou sua autorização verbal, certifique-se de
registrar nomes e números de crachá.
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C. No aeroporto ou na fronteira terrestre
Ao entrar ou regressar aos Estados Unidos, os agentes da autoridade no aeroporto ou na
fronteira, tais como os oficiais de Alfândega e Protecção de Fronteiras (CBP), Administração de
Transporte e Segurança e Patrulha de Fronteira, têm autoridade para parar, deter e procurar
qualquer pessoa ou item e fazer perguntas sobre cidadania, status de imigração e o itinerário de
viagem. Isso é verdade independentemente de haver alguma suspeita sobre você ou sua
bagagem. Além disso, todos os não cidadãos recebem impressões digitais na entrada dos EUA do
exterior. Os oficiais têm o direito de decidir se os não-cidadãos têm o direito de entrar no país. Se
você é um não-cidadão, você pode ser negado a entrada se você se recusar a responder a
perguntas. Eles não têm autoridade para selecioná-lo pessoalmente para questionamento, uma
pesquisa ou inspeção secundária baseada unicamente em sua religião, raça, origem nacional,
gênero, etnia ou crenças políticas.
Se você é cidadão norte-americano ou residente permanente legal, não precisa responder a
perguntas sobre crenças e práticas religiosas ou opiniões políticas, e não pode ser negado a
entrada nos EUA por se recusar a responder a essas perguntas. Se você é portador de visto,
também pode recusar responder a essas perguntas, mas deve fazê-lo com o entendimento de
que pode levar a atrasos adicionais e questionamento ou negação de entrada no país. Se você
acha que as perguntas feitas são inapropriadamente direcionadas a você com base em suas
crenças religiosas ou políticas, você pode pedir para falar com um supervisor. Você também pode
pedir para falar com o advogado, mas só os cidadãos americanos terão sempre o direito de falar
com um advogado antes de responder a perguntas. No entanto, se você for informado de que
está detido ou se é suspeito de ter cometido um crime, tem o direito de falar com um advogado
antes de responder a quaisquer perguntas, mesmo como um não-cidadão.
Você tem o direito de usar sua cobertura religiosa de cabeça e deve afirmar esse direito se
solicitado a removê-la durante a triagem de segurança do aeroporto. No entanto, os agentes
podem solicitar rastreio adicional se um alarme dispara. Eles podem fazer um pat-down
(investigamento) do revestimento da cabeça ou pedir-lhe para removê-lo. Você tem o direito de
pedir que seja feito em uma área privada e por uma pessoa do seu sexo. Se você não quer que o
oficial toque sua cobertura da cabeça, você deve dizer isso e declarar que você preferiria
investigar sua própria cobertura. Depois de uma investigação, o oficial pode verificar suas mãos
para testar resíduos químicos.
Se lhe disserem que não podem entrar no país e você teme perseguição ou tortura em seu país de
origem, deve informar o oficial sobre o seu medo e pedir asilo.

D. Se você é detido por ICE
Você tem o direito de permanecer em silêncio, MAS diga a eles que você tem
filhos. Como indicado acima, você não precisa responder perguntas. No entanto, se você tem

filhos menores em casa, você deve dizer ao ICE que você tem filhos, que eles não precisam
prendê-lo, e que você vai cumprir todos os requisitos se liberado. Esta informação pode tornar
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mais provável que eles vão liberá-lo. Se o primeiro oficial decide deter você de qualquer maneira,
continue a dizer isto a cada oficial de ICE que você encontrar. Você não precisa dizer ao ICE o
status de imigração de seus filhos se eles são indocumentados, mas será útil dizer ao ICE se eles
são cidadãos americanos ou residentes legais permanentes. Diga ao oficial de prisão que você
precisa fazer um telefonema para providenciar um zelador para cuidar de seus filhos. Se lhe for
dito que não pode fazer um telefonema, continue a insistir que precisa de fazer uma chamada
para garantir o bem-estar e a segurança dos seus filhos.

Você tem o direito de falar com um advogado e o direito de fazer um telefonema.
Se for detido ou levado a um centro de detenção, tem o direito de contactar imediatamente um
advogado. Peça para falar com seu advogado e ir perante o juiz de imigração. Certifique-se de
levar o número de telefone para um advogado de imigração com você em todos os momentos.
Mesmo se você ainda não contratou um advogado, você pode dizer aos oficiais de imigração que
você quer falar com um. Você também tem o direito de entrar em contato com seu consulado.

Você tem o direito de recusar assinar qualquer coisa antes de falar com um
advogado. Não assine nada que você não entenda e não concorde. A assinatura de tais
documentos pode eliminar seu direito de falar com um advogado ou ter uma audiência na frente
de um juiz de imigração. Isso pode resultar em você ser deportado imediatamente sem uma
audiência. Não ceda à pressão dos oficiais de imigração para assinar nada sem primeiro falar com
um advogado. Fique forte e seja claro que você não vai assinar. No entanto, se você é apresentado
com um documento dizendo que você será liberado em seu próprio reconhecimento e é explicado
em seu idioma nativo, você pode assiná-lo para que você possa ser liberado.

E. Outros Recursos
Consulado do seu País
Tenha as informações de contato para o consulado mais próximo do seu país. Muitos consulados
têm um número de emergência para os casos em que você precisa de assistência imediata do
consulado. Tenha esse número anotado no caso de você ser detido por oficiais de imigração. Uma
lista de informações de contato para consulados localizados no sul da Flórida está anexada.
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Documentos que você deve e não deve manter com você











Em todos os momentos, tenha com você uma licença de trabalho válida ou cartão
verde, se você tiver um. Se você não tiver um, geralmente é aconselhável levar uma ID
municipal, ID do estado ou carteira de motorista se foi emitida nos Estados Unidos e não
contém nenhuma informação sobre o seu status de imigração ou seu país de origem.
Em todos os momentos, tenha com você um cartão vermelho para exercer o seu direito
de permanecer em silêncio no caso de você ser parado ou interrogado pelo ICE ou
policiais.
Em todos os momentos, tenha com você o número de telefone de um advogado de
imigração ou provedor de serviços jurídicos de imigração sem fins lucrativos que você
ligará em caso de emergência.
Não carregue qualquer documentação sobre o seu país de origem, como a sua certidão
de nascimento, passaporte, cartão de identidade consular ou cartão de identidade
nacional.
Não carregue documentos falsos de identidade ou falsos documentos de imigração.
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Arquivo de Documentos Importantes

Mantenha um arquivo de todos esses documentos ou uma cópia desses documentos em um lugar
seguro. Diga aos seus filhos, familiares e cuidadores de emergência onde encontrar este arquivo
em uma emergência.
 Passportes
 Certificados de Nascimento
 Licença de Casamento (se aplicável)
 Procuração (se aplicável)
 Qualquer ordem de restrição que você tem contra alguém (se aplicável)
 Número A e quaisquer documentos de imigração (autorização de trabalho, cartão verde,
visto, etc.)


Carteira de motorista e / ou outros cartões de identificação



Cartão de Social Security ou número ITIN

 Registo de nascimento (para crianças nascidas nos EUA registradas no país de origem dos
pais) (se aplicável)


Informações importantes para crianças



Números de emergência e informações de contato importantes

 Informações médicas da(s) criança(s), incluindo seguro de saúde, lista de medicamentos e
informações de contato do medico


Registros escolares para seus filhos

 Evidência de que você esteve nos EUA por mais de dois anos, se aplicável, tais como
declarações de impostos, contas de serviços públicos, registros bancários, registros médicos,
pagamentos de carro, contratos de aluguel e recibos.
 Quaisquer outros documentos que você gostaria de encontrar rapidamente
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Números de emergência e informações de contatos importantes

Mantenha essas informações em um só lugar para que você e sua família possam acessá-lo
facilmente.
Números de Emergência
Emergência imediata

911

Departamento de Polícia
Corpo de Bombeiros
Controle de Envenenamento
Contatos da família
Mãe / Pais / Guardião
Telefone residencial
Celular
Endereço de trabalho
Telefone de Trabalho
Mãe # A, Data de Nascimento, País de Nascimento
Pai / Parente / Guardião
Telefone residencial
Celular
Endereço de trabalho
Telefone de Trabalho
Pai # A, Data de Nascimento, País de Nascimento
Outro Contato e Relacionamento de Emergência
Celular
Outro Contato e Relacionamento de Emergência
Celular
Outro Contato e Relacionamento de Emergência
Celular
Contatos Diversos
Médico / Pediatra
Número de telefone
Companhia de Seguros de Saúde
Número do Contrato
Psiquiatra / Terapeuta / Conselheiro
Número de telefone
Companhia de Seguros de Saúde
Número do Contrato
Dentista
Número de telefone
Companhia de Seguro Dental
Número do Contrato
Instruções especiais (medicamentos, alergias, etc.)
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Contatos Diversos
Marca / modelo do carro
Número da matrícula
Companhia de Seguros de Automóveis
Número de contrato de seguro
Número de telefone
Consulado
Endereço
Número de telefone
Advogado / Provedor de serviços jurídicos sem fins lurcrativos
Endereço
Número de telefone

Broward 2-1-1 (Linha de ajuda para recursos da comunidade)

211 or (954) 537-0211

Informações importantes para crianças

Mantenha esta informação para que as pessoas designadas para cuidar de seus filhos em sua
ausência tenham todas as informações de que necessitam.
Nome da Criança
Data de nascimento
Número de telefone celular da criança (se aplicável)
Escola
Endereço da escola
Número de telefone da escola
Nome do professor
Número da sala de aula
Programa depois da escola
Número de Telefone do Programa depois da escola
Outro Acampamento / Esportes / Programa
Outro Acampamento / Esportes / Número de telefone do programa
Alergias
Condições médicas
Medicamentos
Número de telefone do médico
Endereço do médico
Plano de saúde
Necessidades especiais
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Consulados em Sul da Florida
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POWER OF ATTORNEY FOR CHILD CUSTODY AND CARE
KNOW ALL PERSONS THAT:
I,

, residing at

Parent’s name

am the natural parent of

, (DOB:

nd

2 child’s name

(DOB:

/

/

mm/dd/yy

), and

/

/

mm/dd/yy

),

/

),

,

State

,

rd

3 child’s name

th

,

/

mm/dd/yy

4 child’s name

Relationship, i.e. aunt, friend, etc.

who resides at

, (DOB:

st

1 child’s name

,

City

, (DOB:

/

/

mm/dd/yy

), do hereby appoint the
, (DOB:

Caretaker name

/

/

),
,

Street address, city, state, zip

as my attorney-in-fact in my name, place and stead in any way which I myself could do as a parent if I were personally
present, with respect to the following matters and to the extent that I am permitted by law to act through an agent.
In the event that

or care for the minor children, I appoint the
(DOB:

/

/

is unable to perform any of these duties

Caretaker name
Relationship, i.e. aunt, friend, etc.

,

), as an alternate attorney-in-fact of the minor children.

mm/dd/yy

,

Caretaker name

Any and all matters in regard to the health, education and welfare of my minor child(ren)
,

,

, and

, and not limited to major decisions affecting the minor child(ren)’s best interest.
Health; medical and dental care, routine and emergency including being provided with complete and detailed
information from all pediatricians, physicians, dentist, health and mental health care providers, consultants or specialists
attending the minor child for any person whatsoever.
Education; enrollment procedures, special educational services and testing, extra-curricular activities and any
programs unrelated to schooling in which the minor child(ren) enrolls.
Welfare; vacations, travel and the disciplining of the child(ren).
Legal Matters involving the minor child(ren), including the right to seek child support, and medical support.
This power of attorney shall not be affected by the subsequent disability or incompetency of the principal.
In Witness Thereof, I have here unto signed my name and affixed my seal this

day of

, 2017.

Principal (Parent Signature)

Principal (Parent Name Printed)

Witness 1 (Signature & Print Name)

Witness 2 (Signature & Print Name)

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF
The foregoing instrument was acknowledged before me this
day of
, who personally appeared before me, and who,
me OR
has produced
to me as identification.
Print, Type or Stamp Name of Notary Public

(Notary Seal)

, 2017, by
being personally known to

Signature of Notary Public
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Centros de Detenção do ICE no Sul da Flórida –
Informações para contato
Broward Transitional Center (BTC)
3900 N. Powerline Rd.
Pompano Beach, FL 33073
(954) 973-4485
Krome Service Processing Center (Krome)
18201 SW 12th St.
Miami, FL 33194
(305) 207-2001
Glades County Detention Center
1297 East SR 78
Moore Haven, FL 33471
(863) 946-1600
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Provedores de serviços jurídicos sem fins lucrativos para casos de imigração - Lista de referência do LAS Broward
Pro Bono ou Sliding Scale/Taxa Reduzida
AVISO LEGAL: Esta lista é mantida pelo Serviço de Assistência Jurídica de Broward County, Inc. ("LAS
Broward") apenas para fins de referência. A LAS Broward não pode endossar ou fazer qualquer garantia
sobre os serviços prestados por qualquer outra organização, porque que a LAS Broward não participa e não
é responsável pelas decisões de representação ou desempenho de outras organizações.
BROWARD COUNTY
Legal Aid Service of Broward County, Inc.
491 North State Road 7
Plantation, FL 33317
(954) 358-5647
(Nota: Embora os serviços sejam gratuitos, a
representação é limitada a menores não
acompanhados, vítimas de crimes e vítimas de
violência doméstica.)

Catholic Legal Services (Broward County Office),
campus of St. Stephen Catholic Church
6081 SW 21st St.
Miramar, FL 33023
(954) 306-9537
www.cclsmiami.org

Church World Service Immigration & Refugee
Program
3409 NW 9th Ave., Suite 1101
Oakland Park, FL 33309
(954) 689-6466

St. Thomas University School of Law Human Rights
Institute (Broward County Office)
12399 SW 53rd St., 2nd Flr.
Cooper City, FL 33330
(954) 322-6502

MIAMI-DADE COUNTY
Americans for Immigrant Justice
3000 Biscayne Blvd., Ste. 400
Miami, FL 33137
(305) 573-1106
www.aijustice.org

American Friends Immigrant Services
1175 NE 125th St., Suite 417
North Miami, FL 33161
(305) 600-5441
www.afsc.org/office/miami-fl

Catholic Legal Services (Doral Office)
7855 NW 12th St., Ste. 114
Doral, FL 33126
(305) 887-8333
www.cclsmiami.org

Catholic Legal Services (Main Office)
28 W. Flagler St., 10th Flr.
Miami, FL 33130
(305) 373-1073
www.cclsmiami.org

Church World Service Immigration & Refugee
Program
1921 NW 84th Ave.
Doral, FL 33126
(305) 774-6770

Colombian American Service Association (CASA)
10300 SW 72nd St., Suite 387
Miami, FL 33173
(305) 463-7468

Florida International University College of Law, Carlos
A. Costa Immigration & Human Rights Clinic
11200 SW 8th St., Rafael Diaz-Balart 1010
Miami, FL 33199
(305) 348-3389

St. Thomas University School of Law Human Rights
Institute
2650 SW 27th Ave., Ste. 304
Miami, FL 33133
(305) 441-5240

St. Thomas Univ. School of Law Immigration Clinic
16401 NW 37th Ave.
Miami Gardens, FL 33054
(305) 623-2309

Univ. of Miami School of Law Immigration Clinic
1311 Miller Drive, E273
Coral Gables, FL 33146
(305) 284-6092
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Provedores de serviços jurídicos sem fins lucrativos para casos de imigração - Lista de referência do LAS Broward
Pro Bono ou Sliding Scale/Taxa Reduzida

MIAMI-DADE COUNTY (continuado)
VIDA Legal Assistance
27112 S. Dixie Hwy.
Naranja, FL 33032
(786) 525-9178 or (786) 601-6234
PALM BEACH COUNTY
Catholic Charities Legal Services (Riviera Beach)
100 W. 20th St.
Riviera Beach, FL 33404
(561) 345-2003

Catholic Charities Legal Services (Stuart)
1300 E. 10th St.
Stuart, FL 34995
(772) 463-0445

Church World Service Immigration & Refugee
Program
220 S. Congress Dr., Ste. 301
Delray Beach, FL 33445
(561) 266-0624

Legal Aid Service of Palm Beach County
423 Fern Street, Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
(561) 655-8944

COLLIER COUNTY
Legal Aid Service of Collier County (Immokalee Office)
1402 Newmarket Road West
Immokalee, FL 34142
(239) 657-6996

Legal Aid Service of Collier County (Naples
Office)
4125 Tamiami Trail East
Naples, FL 34112
(239) 775-4555

EM TODO SUL DA FLORIDA
American Immigration Lawyers Association (“AILA”)
South Florida Chapter
Pro Bono Committee
probono@ailasouthflorida.org
ELEGIBILIDADE FINANCEIRA / ENCONTRANDO UM PROCURADOR DE IMIGRAÇÃO PRIVADA: Ao contrário do
sistema de justiça criminal, o governo não oferece advogados de graça (defensores públicos) no tribunal de
imigração. A maioria das organizações incluídas nesta lista exigem exame financeiro, pois os serviços
jurídicos gratuitos ou de baixo custo são limitados a indivíduos de baixa renda. Indivíduos que ganham
renda suficiente para contratar um advogado particular pode visitar https://ailasouthflorida.org/aboutus/findalawyer/ ou http://www.ailalawyer.org/ para encontrar um advogado de imigração em sua área.
ADVERTÊNCIA SOBRE A PRÁTICA NÃO LICENCIADA DA LEI: Indivíduos devem ir a um advogado licenciado
para aconselhamento jurídico e assistência. Algumas organizaçoes sem fins lucrativos também têm
"representantes credenciados", que não são advogados autorizados a prestar serviços limitados em alguns
tipos de casos de imigração. Estes não-advogados não podem representar indivíduos em processos de
imigração, e estão cometendo um delito grave na Flórida, fornecendo aconselhamento jurídico, mesmo
que eles estão "apenas preenchendo formularios ". Fla. Stat. §454.23. A vida e os sonhos de muitos
imigrantes foram destruídos pelas falsas promessas e conselhos incorretos de não-advogados "notários".
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Consulates in South Florida
Consulate
Antigua and Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belgium*
Belize*
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Denmark*
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
France
Germany
Greece
Grenada
Guatemala
Guyana*
Haiti
Honduras
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Lithuania*
Luxembourg*
Mexico
Netherlands

Address
25 SE 2nd Avenue, Suite 300, Miami, FL 33131
1101 Brickell Ave, North Tower, Ste 900, Miami, FL 33131
25 SE 2nd Avenue, Suite 600, Miami, FL 33131
2121 Ponce De Leon Blvd, Suite 1300, Coral Gables 33134
990 Biscayne Blvd, Suite 701, Miami, FL 33131
1600 Ponce De Leon Blvd, Suite 904, Coral Gables, FL 33134
3750 NW 87th Ave, Suite 240, Doral, FL 33178
3150 SW 38th Ave, 1st Floor, Miami, FL 33146
200 South Biscayne Blvd, Suite 1600, Miami, FL 33131
800 Brickell Ave, Suite 1200, Miami, FL 33131
280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134
2730 SW 3rd Ave, Suite 401, Miami, FL 33129
213 E Sheridan Street, Suite 3, Dania Beach, FL 33004
1038 Brickell Ave, Miami, FL 33131
117 NW 42nd Ave, Suites CU-4 & CU-5, Miami, FL 33126
8550 NW 33rd Street, Suite 100, Doral, FL 33122
1395 Brickell Ave, Suite 1050, Miami, FL 33131
100 N. Biscayne Blvd., Suite 2200, Miami, FL 33132
400 N Tampa Street, Ate 1160, Tampa, FL 33602
400 Arthur Godfrey Blvd., Ste. 506, Miami Beach, Fl 33140
1101 Brickell Ave, Suite 603-S, Miami, FL 33131
6444 NW 7th Ave, Miami, FL 33150
259 SW 13th Street, Suite 3, Miami, FL 33130
7171 Coral Way, Ste. 601, Miami, FL 33166
100 N Biscayne Blvd, Suite 1800, Miami, FL 33132
4000 Ponce De Leon Blvd, Ste 590, Coral Gables, FL 33146
25 SE 2nd Ave, Suite 609, Miami, FL 33131
80 SW 8th St, #3200, Miami, FL 33130
2235 16th Ave N, St. Petersburg, FL 33713
10082 Montevina Drive, Estero, FL 33928
1399 SW 1st Ave, 4th Flr, Miami, FL 33130
701 Brickell Ave, Suite 500, Miami, FL 33131
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Phone Number
305-381-6762
305-373-1889
305-373-6295
305-442-1994
305-600-0982
305-755-0276
305-358-6303 ext. 103
305-285-6200
305-579-1600
305-373-8623
888-764-3326
305-871-7485
954-967-8800
305-358-3220
305-539-8214
305-592-6978
305-403-4150
305-358-0290
813-865-0204
305-570-2716
305-679-9945
786-235-0431
305-859-2003
305-269-3131
305-925-9400
305-374-6322
305-374-8431
305-530-9090
727-895-4811
239-948-9680
786-268-4900
786-866-0480

Email
cganubar@bellsouth.net
cmiam@cancilleria.gov.ar
bcgmia@bellsouth.net
miami@foreign.gov.bb
consulmiami@gmail.com
belizeconsulate@gmail.com
generalconsulate@bellsouth.net
cg.miami@itamaraty.gov.br
miami-gr@international.gc.ca
miami@consulado.gob.cl
cmiami@cancilleria.gov.co
concr-us-fl@rree.go.cr
jrosenthal@bellsouth.net
consuladodominicanomiami@gmail.com
consulado@ecumiami.org
consulatecoralgables@rree.gob.sv
assistant-cg.miami-fslt@diplomatie.gouv.fr
info@miami.diplo.de
grgencon.tam@mfa.gr
grenadaconsulatemiami@gmail.com
consmiami@minex.gob.gt
cg.miami@diplomatie.ht
gsimon@consuladohn.com
concal.sec@miami.mfa.gov.il
amministrativo.miami@esteri.it
contactus@jamaicacgmiami.org
info@mi.mofa.go.jp
akarnavicius@ltconsulflorida.com
luxconsul@comcast.net
info@mexicomiami.org
mia@minbuza.nl

Consulates in South Florida
Consulate
Nicaragua
Norway*
Panama
Paraguay
Peru
Poland*
Portugal*
Romania*
Saint Kitts & Nevis*
Saint Lucia
Spain
Suriname
Sweden
Switzerland*
Taiwan
Thailand
Trinidad & Tobago
Turkey
United Kingdom
Uruguay

Address
1332 W Flagler St, Miami, FL 33135
806 S Douglas Rd, Suite 580, Coral Gables, FL 33134
5775 Blue Lagoon Dr, Suite 200, Miami, FL 33126
25 SE 2nd Ave, Suite 720, Miami, FL 33131
1401 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables, FL 33134
1440 79th Street Cswy #117, North Bay Village, FL 33141
3945 W. Whitewater Avenue, Weston, FL 33332
641 S. Mashta Drive, Key Biscayne, FL 331349
6855 Red Road, Coral Gables, FL 33143
2 Alhambra Plaza, Suite 850, Coral Gables, FL 33134
2655 Le Jeune Rd, Suite 203, Coral Gables, FL 33134
7205 NW 19th Street, Suite 302, Miami, FL 33126
101 NE 3rd Ave, Suite 1700B, Fort Lauderdale, FL 33301
1561 Agua Avenue, Coral Gables, FL 33156
2333 Ponce De Leon, Suite 610, Coral Gables, FL 33134
2525 Ponce De Leon, Suite 300, Coral Gables, FL 33134
1000 Brickell Ave, Suite 800, Miami, FL 33131
80 SW 8th St, Suite 2700, Miami, FL 33130
1001 Brickell Bay Drive, Suite 2800, Miami, FL 33131
2103 Coral Way, Suite 600, Miami, FL 33145
* Honorary Consulate or Consulate General
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Phone Number
305-265-1415
305-358-4386
305-447-3700
305-374-9090
786-713-2400
305-866-0077
954-830-0662
305-361-6441
305-273-2333
305-377-0312
305-446-5511
305-463-0694
954-467-3507
305-377-6700
305-443-8917
305-445-7577
305-374-2199
786-655-0315
305-400-6400
786-264-5354

Email
lmartinez@cancilleria.gob.ni
cg@rncgmiami.com
ptymia@bellsouth.net
info@consulparmiami.org
secretaria@consulado-peru.com
polconsulfl@yahoo.com
rui.forcada@gmail.com
vlconsul@aol.com
briank@baptisthealth.net
hipkent@aol.com
cog.miami@maec.es
cons.miami@foreignaffairs.gov.sr
fortlauderdale@consulateofsweden.org
miami@honrep.ch
tecomiami@gmail.com
operations@thaiconsulatemiami.com
consulatemiami@foreign.gov.tt
consulate.miami@mfa.gov.tr
UKandFlorida@fco.gov.uk
cgmiami@mrree.gub.uy

