O QUE FAZER SE UM AMIGO OU MEMBRO DA FAMÍLIA FOR DETIDO
1. Entre em contato com a Imigração para localizar seu amigo ou parente.
• Quando ligar, você vai precisar ter em mãos:
− nome completo da pessoa detida (incluindo sobrenome);
− data de nascimento;
− número do cartão de residência permanente (green card) nos Estados
Unidos (“Alien Registration Number” ou “A #”). Se você não souber o
número, pergunte ao oficial da imigração quando você ligar.
• Você pode ligar para a imigração no número abaixo:
ICE Detention & Removal Operations (Operação de Detenção e Remoção)
San Francisco Field Office
630 Sansome Street, Sala 590, San Francisco, CA 94111
Responsável pelas seguintes áreas:
Norte da California, Hawaii, e Guam Telefone: (415) 844-5512
•
•

•

Você também pode perguntar pelo nome do oficial de deportação deste
caso.
Caso o oficial não queira liberar a informação, explique quem você é
(assim como o tradutor da família) e cordialmente pergunte a razão da
recusa da informação. Em seguida, peça para falar com o supervisor
oficial de deportação.
Você também pode ligar para a imigração local e dizer: “Eu preciso
encontrar uma pessoa na detenção da imigração.” Se você for ao
escritório da Imigração, olhe na seção “Suplemento C”, que contém
informação para contato dos escritórios da imigração na California.

2. Entre em contato com um advogado ou com uma organização
comunitária para assistência legal
Clínica de Imigração da Brazilian Alliance – ONG
415.306 6174 – Adriana Palmeira (Diretora da Brazilian Alliance)
415.283.6320 – Jonathan Matthews (Diretor Clinica Legal)
Law Offices of Kaiser and Capeci (Advogado de imigração que tem parceria
com a Brazilian Alliance)
Dominic Capeci - 415.986.4444
 O Suplemento B contém a lista das organizações não-legais na California.

 Tenha todas as informações e o histórico imigratório sobre a pessoa
detida quando ligar.
3. Informe ao agente de deportação e ao centro de detenção maiores
detalhes sobre a saúde ou assunto familiar como:
A. Estado de saúde e medicação do detido
B. Menores sob responsabilidade do detido, especialmente se o detido é o
único responsável por essas crianças nos Estados Unidos
4. Se informe de como é possível o detido ligar para você
A. Ligue para o Serviço de Contas do Sistema Correcional (Correcional Billing
Services) no 1.800.844.6591. Siga as instruções para iniciar o pagamento
para as ligações para telefone fixo (que não seja celular).
5. Procure saber da pessoa detida:
A. Se ela possui alguma notificação da corte (Notice to Appear) com as
acusações e a data que foi enviada pela Imigração.
B. Data de entrada nos Estados Unidos, qualquer ordem de deportação
anterior, qualquer acusação criminal existente e informação sobre
qualquer membro da família que seja legalizado.
C. Qualquer tratamento especial que seja necessário na detenção como
medicações, dieta, hábitos religiosos, etc.
D. Se o detido designou alguém para cuidar das crianças e para tomar
decisões sobre as suas propriedades pessoais. Se ninguém foi designado,
pergunte ao detido pelo nome, endereço, e data de nascimento da
pessoa que poderá faze-lo.
6. Entre em contato com o consulado do país de origem do detido:
A. É de grande utilidade informar ao consulado sobre o caso do detido.
Especialmente, se for necessária a presença de um advogado.
B. Se for necessário, o consulado poderá ainda providenciar documentos de
viagem para o detido.
7. Procure se informar da data marcada no Tribunal de Imigração do detido
A. Ligue 1-800-898-7180 (espanhol ou inglês). Logo em seguida, você vai
precisar do “A #”(Alien Number) do detido para o sistema funcionar
automaticamente.
B. Se o “A #” não for reconhecido no sistema, ligue no dia seguinte. Talvez
leve alguns dias para o “A #” do seu caso estar cadastrado no sistema.
C. Você também pode ligar para esse mesmo número para falar com o juiz e
para verificar se o detido teve algum julgamento imigratório no passado.

D. Se a pessoa recebeu ordem de deportação, ela não receberá uma nova
data antes do julgamento imigratório.
8. Visite a pessoa detida somente se você for legalizado
A. Ligue para saber o horário de visitas. Esteja preparado para dar o seu
nome completo, data de nascimento e o seu número de identidade (Social
Security) para o segurança liberar sua visita.
B. Nunca visite seus amigos ou familiares em centros de detenção ou prisão
sem documentos, especialmente documentação norte-americana.
9. Ajuda ao detido para preparar a fiança
Alguns detidos podem pedir fiança ao juiz da imigração na primeira ou segunda
audiência.
A. Não são todos os detidos que podem solicitar liberação mediante fiança.
Por exemplo, uma pessoa que já foi deportada (já teve ordem de
deportação emitida) não poderá pedir fiança. Alguns casos criminais
também não admitem fiança. Consulte um advogado.
B. Entregar ao detido cartas de recomendação, escritas por membros
familiares documentados, (em situação regular) nos Estados Unidos ou
por uma outra pessoa em situação regular da comunidade, se
comprometendo em ajudar financeiramente se o detido for solto. As
cartas devem ser traduzidas para Inglês e incluir:
 Nome completo, data de nascimento, e comprovante de legalização
no país (como a cópia do Green Card) da pessoa que escreveu a carta.
 Explicação de como a pessoa que escreve a carta conhece o detido.
 Informação de atividades do detido na comunidade, caráter, e outros
exemplos que mostrem que o detido não seria perigoso na
comunidade e compareceria no tribunal imigratório para a próxima
audiência.
C. Ajuda muito se as pessoas que escreveram as cartas possam ir à

audiência do detido.

