
Informações sobre o nova ordem executiva.  

 

No dia 15 de Junho, 2012 o Presidente Obama anunciou uma nova politica 
imigratória que proverá jovens elegíveis a lei “DREAM Act” (não passada ainda no 
Congresso Americano) proteção temporária contra deportações e que também 
abrirá as portas para viverem e trabalharem legalmente nos Estados Unidos.  

Quais são os requisitos? 

O anuncio estipula cinco critérios que os jovens devem ter para 
ganhar o status de “deferred action” : 
 

 A entrada do imigrante nos Estados Unidos antes dos 16 anos 
(não importa como) .  

 Ter menos de 30 anos de idade. 
 Residir continuamente nos Estados Unidos desde de Junho 15, 

2007 e estar presente nos EUA em Junho 15, 2012.  
 cursando escola, ou ter terminado o “high school” ou GED ou  

ter sido honrosamente dispensado do Exercito Americano ou 
Coast Guard.  

 Não ter nenhuma condenação de felonias (“felony”) ou  delitos 
sérios e repetidos ( “misdemeanors” como violência domestica, 
trafico de drogas, DUI, abuso sexual, etc. ). Qualquer pessoa 
aplicando para o “deferred action” terá que ter uma 
verificaçãoo de antecedentes criminais (“background check”).  

O que é “deferred action”? 

“Deferred Action” é uma forma de proteção que dura 2 anos. “Deferred 
action” NÃO é um green card, também não é um caminho a cidadania 
americana.  

 O imigrante que ganhar o “deferred action” poderá renovar esse status perto 
do fim dos dois anos, mas terá que passar pelo mesmo processo de revisão de 
documentos e verificação.  Quando o imigrante ganha o status de “deferred 
action” poderá depois aplicar para um “work permit”, e consequentemente a 
carteira de motorista. 

Como funcionará o processo? 

Jovens imigrantes indocumentados que hoje estão em detenção poderão 
imediatamente pedir “deferred action” aos agentes da imigração (ICE, o 
Immigration and Customs Enforcement).  

Jovens imigrantes indocumentados que forem presos a partir de hoje 
poderão pedir o mesmo a agentes da imigração.  



Aqueles que não estão em processo de deportação ou detenção poderão 
aplicar com o US Citizenship and Immigration Services para ganhar o 
“deferred action”. Esse departamento é separado do ICE e não compartilhará 
informações ao seu respeito.  

A aplicação será aberta nos próximos 60 dias, mas ainda não existe. Não 
caia em ciladas de pessoas prometendo green card, cidadania ou working 
permit imediatamente. A aplicação ainda não foi revelada pelo o governo 
Americano.  

O que acontece se a minha aplicação for rejeitada? 

O governo não aceitará apelos para aplicações rejeitadas. O USCIS só passara 
informações em casos de condenações criminosas e fraude.  Faça tudo dentro 
da lei! 

Quer saber mais? 

Ainda temos muito a fazer. Temos que lutar para uma reforma 
imigratória para todos, para uma solução permanente, que inclua sim a 
possibilidade de cidadania. Porem, essa é uma vitória da pressão de grupos 
imigrantes ao redor dos EUA que clamarão por alguma ajuda para jovens 
imigrantes indocumentados. Esse decreto está previsto ajudar quase 1 
milhão de imigrantes.  

Qualquer questão, qualquer problema, não deixe de nos contatar. 
Mande um e-mail ao Jonathan Rodrigues, ( jon.rodrigues23@gmail.com ) ou 
ligue 773-592-4116.  
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