ILAP
PROJECTO DE DEFESA DOS DIREITOS LEGAIS DE IMIGRANTES

O QUE A ELEIÇÃO SIGNIFICA PARA A SUA
SITUAÇÃO IMIGRATÓRIA E SEUS DIREITOS LEGAIS
Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que a nova administração significa para a sua situação imigratória e
seus direitos legais. Não saberemos o que o Presidente Eleito-Trump fará até que ele esteja no cargo a partir de
20 de janeiro de 2017. Ele não pode fazer tudo o que ele disse que fará. ILAP vai seguir os acontecimentos e
vamos compartilhar atualizações importantes de imigração. Continuaremos a trabalhar com parceiros locais e
nacionais para defender os direitos da comunidade de imigrantes do Maine e de nossos clientes.
Que poder o Presidente Eleito-Trump terá para mudar as leis?
Só o Congresso pode mudar as leis de imigração. O Presidente pode decidir como aplicar ou implementar as
leis de imigração, mas ele não pode violar as leis ou a Constituição. Se ele tentar fazer isso, existem muitas
organizações em todo o país que vão lhe desafiar.
O Presidente Eleito-Trump disse que vai encerrar o programa Ação Diferida para Entrada de Crianças (DACA).
Ele pode fazer isso porque era uma ação executiva, mas não saberemos se ele vai acabar com ela até que ele
esteja no cargo. Se você tem DACA ou planejava aplicar, você deve conversar com um advogado de imigração.
Quem corre o risco de ser deportado?
O Presidente Eleito-Trump disse que vai deportar milhões de pessoas, especialmente aqueles com condenações
criminais. Ele tem o poder de deportar pessoas que tiverem perdido sua situação imigratória ou que tenham
cometido certos crimes. Mas ninguém pode ser deportado sem um processo legal e geralmente uma audiência
com um juiz. Se sua situação imigratória estiver ilegal ou se você teve interações com a polícia, você deve
conversar com um advogado de imigração.
O que a nova administração significa para o meu caso de asilo?
O seu direito de solicitar asilo não mudará com o novo presidente. Os EUA assinaram um tratado internacional
dizendo que não permitiremos que pessoas sejam deportadas sem o direito de pedir asilo se tiverem medo de
voltar para casa. O Congresso aprovou uma lei que lhe dá o direito de solicitar asilo e o Presidente não pode
mudar isso sem o Congresso.
Quais são meus direitos?
Não importa quem seja o presidente, todos nos Estados Unidos têm certos direitos básicos nos termos da
Constituição dos EUA, até mesmo as pessoas que estão em situação imigratória irregular. Você tem o direito de
permanecer em silêncio se encontrar a polícia ou oficiais do ICE, e você pode pedir um advogado se você for
preso. Você tem o direito de não abrir sua porta para o ICE ou a polícia a menos que eles tenham um mandado.
Como Denunciar um Crime de Ódio?
Se você for vítima de um crime, ou se você foi ameaçado ou se sentir que está em perigo, você deve denunciar
isso à polícia ou telefonar para 911.
E se eu tiver Perguntas Sobre Minha Situação Legal ou Sobre as Minhas Opções de Imigração?
Você pode ligar para ILAP no telefone 780-1593 extensão 100 para marcar uma consulta com um advogado.
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