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O que é imigração iRReGULAR?
A imigração é irregular quando não temos os
requisitos necessários para entrar e permanecer no
país estrangeiro. Cada país tem suas próprias
regras para autorizar ou não a entrada e a
permanência de pessoas em seu território.

Em busca de melhores condições de vida, muitas
pessoas têm tentado entrar irregularmente nos
Estados Unidos, especialmente através da fronteira
terrestre com o México.

Essa travessia envolve enormes perigos e muitos
acabam passando por humilhação, violência ou
mesmo perdendo suas vidas tragicamente, sem
nunca conseguir completar a viagem.

Não seja uma dessas pessoas!

quais são os riscos da
travessia?

Detenções prolongadas
Desaparecimentos
Perda de contato com a família
Falta de água e de comida
Exploração por "coiotes"
Aliciamento por traficantes
Violações de direitos humanos
Deterioração da saúde física e mental
Morte por fadiga, afogamento, desnutrição,
violência física, etc.

Exploração pelos
"COIOTES"
e outros perigos
Para fugir dos controles migratórios, alguns viajantes
recorrem aos contrabandistas de migrantes,
chamados "coiotes", que se oferecem para guiá-los
em troca de muito dinheiro. Essas viagens são feitas
de forma clandestina, por estradas secundárias,
passando por rios e desertos, até mesmo a pé.
Muitas pessoas não suportam as condições da
viagem e os "coiotes" abandonam no caminho os
que não conseguem acompanhar o grupo.

Esses caminhos clandestinos também são usados
pelo crime organizado. Você pode se tornar vítima
do tráfico de pessoas e de ser aliciado, roubado ou
sequestrado por traficantes de drogas e de armas.

casos recentes de brasileiros
que arriscaram realizar a
travessia iRREGULAR para os
Estados Unidos
Encontrado morto e sem nenhum documento
de identificação na fronteira dos Estados
Unidos com o México.

Desaparecido desde 2016, quando tentava
entrar nos Estados Unidos através da fronteira
com o México.

Abandonada pelos "coiotes", morreu no
deserto, na fronteira com o México, sem água
e sem comida.

Desaparecidos desde meados de
2021, quando tentaram cruzar a
fronteira sul dos EUA por via marítima.

Após ter perdido contato com familiares e ter
desaparecido por dias, foi encontrado morto na
fronteira dos Estados Unidos com o México.

*Informações pessoais foram ocultadas para
preservar a identidade e a imagem dos
brasileiros

não entre em esquemas que
alimentam o tráfico de pessoas.
não coloque suas economias nas
mãos de pessoas que não se
preocupam com sua integridade,
mas apenas em lucrar.

Desconfie sempre de propostas de emprego fácil
e lucrativo. Verifique se o empregador está
disposto a fornecer documentação necessária;
Desconfie se tiver que assumir dívidas de
transporte e alimentação;
Não entregue seus filhos para desconhecidos.
Sempre tenha certidão de nascimento,
passaporte válido e, se necessário, a autorização
de viagem. Não retire crianças do país sem
passar por posto migratório da Polícia Federal;

Mantenha familiares ou amigos informados
sobre sua viagem. Forneça dados de sua
localização. Informe telefone de contato;
Somente apresente seus documentos às
autoridades locais. Não entregue seus
documentos a desconhecidos;
Antes da viagem ao exterior, verifique no Portal
Consular (https://www.gov.br/portalconsular)
se há algum alerta referente ao país de destino
e trânsito e anote o contato da repartição
consular brasileira.
Verifique quais são os números de emergência
nos países de trânsito e destino.

Migração iRRegUlAR pode
levá-lo para a cadeia:
Detenções, inadmissões e
deportações

Caso você seja detido por tentativa de imigração
irregular, a autoridade consular brasileira não
poderá interferir na decisão da autoridade
migratória estrangeira. O consulado brasileiro não
influi nas leis de outros países.

Se você for detido, poderá ficar longo período sem
liberdade, sem contato com a família e em
condições difíceis.

Ao ser detido em um país estrangeiro, alguns
imigrantes desejam retornar rapidamente ao Brasil.
O consulado brasileiro não tem poderes para
acelerar o processo de deportação.

Contatos para casos de
emergência
Portal Consular
A página do Portal Consular
(https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portalconsular) possui os contatos das repartições
consulares do Brasil no exterior. Basta acessar o link
e selecionar o país/local de interesse:
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portalconsular/reparticoes-consulares-do-brasil.

O telefone do Plantão Consular do Itamaraty
também pode ser contatado para casos
emergenciais, fora do horário comercial. Basta ligar
para +55 (61) 98197-2284.

Contatos para casos de
emergência
Exclusivamente no Brasil:
Central de atendimento à mulher
– Ligue 180
Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse
canal de denúncia de violações contra mulheres
funciona 24 horas por dia, todos os dias da
semana. O número de Whatsapp +55 (61)
99656-5008 também pode ser utilizado.

Direitos humanos – Disque 100
Funciona 24 horas por dia, até nos sábados,
domingos e feriados. As ligações, que são gratuitas,
podem ser feitas de todo o Brasil, de qualquer
telefone, para denunciar casos de tráfico de
pessoas, contrabando de migrantes, tráfico de
mulheres e outros crimes.

