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ATUALIZAÇÃO SOBRE O DACA
As 5 coisas mais importantes que você precisa
saber sobre o anúncio do fim do DACA
5 DE SETEMBRO DE 2017
EM 5 DE SETEMBRO DE 2017, o procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, em nome
dos membros do governo Trump, anunciou o final do programa DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals, em português, Ação Diferida para os Chegados na Infância).
Aqui estão as 5 coisas principais que você precisa saber sobre isso:
1. O seu DACA é válido até a data de expiração. O DACA e autorizações de trabalho
(documentos de autorização de emprego) permanecerão válidos até a data de expiração. Para
determinar quando o DACA e a autorização de trabalho vencem, veja o Aviso de Aprovação
I-795 e a parte inferior do seu documento de autorização de emprego (EAD).
2. Novos requerimentos para o DACA não serão aceitos. O USCIS (U.S. Citizenship
and Immigration Services, em português, Departamento de Cidadania e Imigração dos EUA)
não aceitará nem processará novos requerimentos para o programa DACA após 5 de
setembro de 2017.
3. Se você já está no programa DACA e deseja renová-lo: As autorizações de trabalho e
emissões de DACA que vencem entre agora e 5 de março de 2018 devem ser
enviadas para renovação até 5 de outubro de 2017. Se você tiver uma autorização de
trabalho que vence entre agora e 5 de março de 2018, e se desejar renová-la, solicite a
renovação de dois anos do DACA até 5 de outubro de 2017.
4. A autorização prévia para viajar para o exterior não está mais disponível.
O DHS (Department of Homeland Security, em português, Departamento de Segurança
Interna) dos Estados Unidos não permitirá mais que os portadores do DACA viajem para o
exterior com autorização prévia. Nenhuma autorização prévia pendente será processada e o
DHS reembolsará as taxas já pagas.
5. Estamos unidos nesta luta. Você não está sozinho. Nós mobilizamos, organizamos e
fizemos manifestações há cinco anos em favor do DACA, e continuaremos a fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para proteger os jovens imigrantes e suas famílias em todo o país.
Visite www.weareheretostay.org para obter recursos que podem ajudar você e seus entes
queridos neste momento difícil, bem como informações sobre o que você pode fazer agora.

