
          PROTEÇÕES PARA VÍTIMAS IMIGRANTES

VISTO T
Para 

vítimas de 
tráfico de 

pessoas

PRESENÇA 
CONTÍNUA

Para as vítimas 
do tráfico de
pessoas

VISTO U 
Para vítimas de 
violência doméstica, 
abuso sexual, delito 
grave, tráfico de 
pessoas, outros 
crimes graves

VAWA
Para vítimas de violência 
doméstica, casadas com 
cidadãos dos EUA ou 
residentes 
permanentes

SIJS
Status 

Especial de 
Imigrante 

Juvenil para 
crianças 
vítimas 

ASILO
Para vítimas 

de perseguição

Vítimas de uma forma severa de 
tráfico de pessoas que podem 
ser potenciais testemunhas ou 
apresentar uma ação civil

É  necessário para a petição 
o apoio das autoridades legais

CONSIDERAÇÕES 

CONSIDERAÇÕES 

Deve ocorrer nos 
Estados Unidos 
devido ao tráfico de 
pessoas
Recomenda-se uma 
certificação da 
instituição judicial, 
mas não obrigatória

CONSIDERAÇÕES

Crime qualificado 
deve ocorrer nos 
Estados Unidos ou 
ter violado a lei 
dos EUA

Você deve ter uma 
certificação de 
autoridade judicial

CONSIDERAÇÕES

1. Por um período de 
até quatro anos, você 
pode ter um status 
temporário de não 
imigrante

3.

Autorização para 
trabalhar
Capacidade de 
candidatar-se a 
status permanente

Se aprovado, 
fornece os 
seguintes 
benefícios:

O agressor deve ser um 
cidadão americano ou 
cônjuge de cidadão 
americano ou pai de um 
residente permanente 
legal ou filho/a adulto/a 
de cidadão americano 

CONSIDERAÇÕES 

1. Proteção contra a 
deportação

2. Autorização para trabalhar
3. Capacidade de candidatar-se 

a status permanente

Se aprovado, fornece os 
seguintes benefícios:

1. Proteção contra a deportação

2. Autorização para trabalhar
3. Capacidade de candidatar-se 

a status permanente

Se aprovado, fornece os 
seguintes benefícios:

CONSIDERAÇÕES

1. Status de asilado

2. Autorização para trabalhar

3. Benefícios dos serviços 
sociais federais

4. Capacidade de candidatar-se 
a status permanente

Se aprovado, 
fornece os seguintes 
benefícios:

1. Até quatro anos o status 
temporário de não imigrante

Autorização para trabalhar
3. 

4. 

Se aprovado, fornece os 
seguintes benefícios:

1. Proteção contra deportação por um período de dois anos podendo ser 
renovada com aumentos de até de dois anos

2. Autorização para trabalhar

3. Acesso aos benefícios dos serviços sociais federais

Se aprovado, fornece os 
seguintes benefícios:

Para aplicar:
USCIS

Formulário 
I-360

Para aplicar:
USCIS

Formulário 
I-360

Para aplicar: 
USCIS ou perante  
juiz de Imigração

Formulário 
I-589

Para aplicar:
USCIS

Formulário 
I-918

Para aplicar: 
USCIS

Formulário
I-914

Para aplicar: 
ICE - 

As autoridades 
federais devem 

solicitar esta 
aplicação 
para você.

DHS.GOV/BLUE-CAMPAIGN
Para apoio à vítima ligue para 1-888-373-7888 (número gratutito entre os EUA) ou 
mande mensagem com a palavra INFO ou  HELP  para BeFree (233733)

Ter ordem judicial 
emitida por Corte de 
família ou de menores
Para vítimas de abuso, 
negligência ou 
abandono por um ou 
ambos os pais

2.

BLUE CAMPAIGN (CAMPANHA AZUL)
Uma voz. Uma missão. Fim do tráfico de pessoas.

Benefícios dos serviços sociais federais

2. 

*Para ir às páginas da web do governo, clique nas
palavras grandes ou nos círculos negros*

Capacidade de candidatar-se a 
status permanente

A perseguição 
deve ser por 
razões de raça, 
religião, 
nacionalidade, 
opinião política 
ou pertença a 
um grupo social 
particular

https://www.uscis.gov/i-914
https://www.uscis.gov/i-360
https://www.uscis.gov/i-918
https://www.uscis.gov/i-360
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-589.pdf
http://www.acf.hhs.gov/orr/resource/fact-sheet-certification-for-adult-victims-of-trafficking
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes
https://www.uscis.gov/humanitarian/battered-spouse-children-parents
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes
https://www.dhs.gov/blue-campaign/materials/pamphlet-continued-presence
http://www.acf.hhs.gov/orr/resource/fact-sheet-certification-for-adult-victims-of-trafficking
https://www.uscis.gov/green-card/special-immigrant-juveniles/special-immigrant-juveniles-sij-status
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/benefits-and-responsibilities-asylees
https://www.dhs.gov/blue-campaign



