Officer:

REPORTA UMA INVASÃO

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign
or hand you any documents based on my 5th Amendment rights
under the United States Constitution.

DEFENDA-SE. Entre em contato com
uma organização local para conversar
sobre os jeitos que você pode lutar contra
deportação.

I do not give you permission to enter my home based on my 4th
Amendment rights under the United States Constitution unless
you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate
with my name on it that you slide under the door. I do not give
you permission to search any of my belongings based on my
4th Amendment rights.

LIGUE para a linha direta do United We
Dream em 1-844-363-1423 e conte-lhes o
que aconteceu.

I choose to exercise my constitutional rights.
These cards are available to citizens and noncitizens.

VISITE o nosso site www.njimmigrantjustice.org para reportar
uma invasão.

O QUE FAZER DURANTE UM ENCONTRO
COM IMIGRAÇÃO
SE O ICE VIR À SUA CASA
NÃO ABRA A PORTA. ICE não pode entrar na sua casa sem um mandado de um
juiz.
PEÇA PARA VER O MANDADO POR DEBAIXO DA PORTA. Se os agentes
dizem que têm um mandado, peça-lhes para passar o mandado para você debaixo
da porta. Não abra a porta.
REVISE O MANDADO. Confirme o nome e o endereço no mandado para verificar
que é um mandado válido com o seu nome ou com alguém que vive no mesmo
endereço. Verifique também se o mandado foi assinado por um juiz. Um mandado
do ICE não é o mesmo que um mandado judicial. Durante uma invasão, âs vezes
os agentes falam que têm um mandado judicial mas só têm um mandado do ICE.
DOCUMENTA O QUE ACONTECEU. Peça os nomes dos agentes ICE e os
numeros dos emblemas. Anote e tire fotos de tudo que aconteceu durante o
invasão.

SE ICE APROXIMAR NA RUA OU
EM UM LUGAR PÚBLICO
PERGUNTE: “Estou livre para ir?” E FIQUE EM
SILÊNCIO. ICE não pode detê-lo para questioná-lo sem uma
razão. Antes de dar ICE o seu nome ou qualquer informação,
pergunte se você está livre para ir. Se eles disserem "sim", saia
do local. Se eles disserem "não" diga-lhes que você não quer
responder perguntas e você precisa falar com um advogado.
NÃO AUTORIZE UMA PESQUISA. Se o ICE tentar entrar ou
checar a sua propriedade, diga “Eu não dou permissão para
esta pesquisa.”
NÃO CORRA. Se você correr, isso poderia dar o ICE razão
para prendê-lo.

LEMBRE-SE
PREPARE-SEe a sua família em caso de arresto. Memorize os números
de teléfones da sua família e de um advogado. Em caso de emergências,
faça planos, se tiver filhos ou necessidades médicas. Guarde cópias de
documentos importantes com alguém de sua confiança.
FIQUE EM SILÊNCIO. Não responda perguntas do ICE ou dê-lhes
qualquer informação. Qualquer coisa que você diga pode ser usada
contra você.

NÃO RESISTA ARRESTO. Mesmo que o ICE detenha-lo
indevidamente, não resista à prisão.
NAO MINTA OU MOSTRE DOCUMENTOS FALSOS. Se você é um
cidadão dos EUA ou tem estatuto legal, mostra prova. Se você não tiver
documentos de imigração, informe o ICE que você quer ficar em silêncio.
Evite mostrar documentos do seu país de origem.
PEÇA PARA FALAR COM UM ADVOGADO. Não diga nada e não tome
decisões sem falar com um advogado.
NÃO ASSINE NADA. Os agentes ICE podem pedir a sua sinatura em
documentos. Não assine nada até consultar seu advogado.

SE ICE APROXIMAR DE VOCÊ
NÃO RESPONDA A QUALQUER PERGUNTA DO AGENTE
se eles tentarem conversar com você. Você tem o direito de
ficar em silencio. Você tem o direito de falar com advogado.
NÃO ABRA A PORTA se um agente de imigraçao estiver a
sua porta. Se o agente disser que tem o mandado, peça-lhes
para passar o mandado por debaixo da porta para verificar
se ele e assinado por um juiz.
CORTE ESTE CARTÃO E DÊ-LO AO AGENTE. NÃO ABRA A
PORTA. Você tem direitos constitucionais.

