
Rede para Travessia da Fronteira entre  EUA – Canadá  
(US-Canada Cross Border Network) 
Para divulgação imediata 
 

Não tente pedir asilo no Canadá sem ANTES obter aconselhamento legal  
A Fronteira Canadense permanece fechada por tempo indefinido para a maioria dos que estão 

pedindo asilo 
 

Mesmo com a vacinação em massa que está acontecendo no Canadá e Estados Unidos, a fronteira 
entre os dois países permanece fechada para a  maioria dos que estão procurando asilo, devido a 
pandemia.  Agências locais têm visto aumento de interesse em cruzar a fronteira para entrar no 
Canadá e solicitar status de pedido de asilo. Neste momento porém, a maioria dos que estão 
solicitando asilo não estão sendo autorizados a entrar no Canadá e estão sendo imediatamente 
redirecionados aos Estados Unidos. A fronteira provavelmente permanecerá fechada por prazo 
indefinido. 

Há restrições quanto a quem pode entrar no Canadá tanto nos portos de entrada oficiais , como 
naquele situado na Roxham Road, no estado de Nova Iorque (Roxham Road, New York). Existe ainda 
um risco significativo de que pessoas redirecionadas pelas autoridades da fronteira do Canadá de volta 
aos Estados Unidos sejam detidas e colocadas em procedimento de remoção pelas autoridades 
americanas. Pessoas pedindo asilo, com pouco ou nenhum recurso, estão ficando retidas na fronteira 
após serem enviadas de volta. 
 
Nós recomendamos fortemente que as pessoas busquem aconselhamento por parte de um advogado 
de confiança, que seja especialista em asilo/refugiados, ou de alguma organização de apoio, antes de 
fazer planos para cruzar a fronteira entre Estados Unidos-Canadá. A menos que os que estão pedindo 
asilo preencham as restritas exceções providas pelo Acordo de Terceiro País Seguro (Safe Third Country 
Agreement), eles serão mandados de volta. Mais informações sobre as exceções contidas no Safe Third 
Country Agreement podem ser encontradas AQUI. Mesmo que você acredite que se enquadra nas 
exceções do Safe Third Country Agreement, você ainda deve procurar conselho legal, antes de tentar 
cruzar a fronteira em um porto de entrada oficial. 
 
Contatos para Mídia 
Bridges Not Borders - Créons des ponts, Québec, Canada  
Email: bridgesnotborders.ca@gmail.com   
 
Alex Vernon - Detroit Mercy School of Law - Detroit, USA  
Telefone: 313-444-9222  
Email: vernonag@udmercy.edu 
 
Mary Schaefer - Vive Shelter, Buffalo New York State 
Telefone: 716-575-5589 
Email: mary.schaefer@jrchc.org 

 
 

mailto:bridgesnotborders.ca@gmail.com
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Informações e ajuda para Asylum Seekers (Refugiados em situação de asilo) 
Freedom House - Detroit, Michigan USA 
Telefone: 313- 964-4320  

https://freedomhousedetroit.org/need-help/.  
 
Bridges Not Borders - Créons des ponts, Québec, Canada  
Email: bridgesnotborders.ca@gmail.com   
Website:  www.creonsdesponts.ca 
 
Alex Vernon - Detroit Mercy School of Law - Detroit, USA  
Telefone: 313-444-9222   Email: vernonag@udmercy.edu 
 
Vive Shelter - Buffalo, New York State 
Telefone: 716-892-4354 
Email: viveinfo@jrchc.org 
Website: jrchc.org/vive/information-for-asylum-seekers 

 
Para mais informações a respeito do fechamento das fronteiras para asylum seekers devido a 
COVID:  
https://www.unhcr.ca/in-canada/making-refugee-claim/ 
 

Para mais informações sobre o Safe Third Country Agreement (Acordo de Terceiro País Seguro):  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-
manuals/operational-bulletins-manuals/refugee-protection/canada/processing-claims-protection-safe-
third-country-agreement.html 

https://ccrweb.ca/en/safe-third-country 

Para mais informações sobre os procedimentos judiciais do STCA no Canadá: 
https://ccrweb.ca/en/media/federal-court-must-uphold-decision-STCA 
 
Fontes:  
US-Canada Cross Border Network (Rede para a Travessia da Fronteira Canadá-EUA). C/O Canadian 
Sanctuary Network (http://sanctuarycanada.ca).  Uma rede de ONGs e advogados no Canadá e EUA,  
auxiliando asylum seekers, particularmente aqueles redirecionados aos Estados Unidos devido a STCA 
ou ao fechamento da fronteira devido a pandemia.  
 
Bridges Not Borders - Créons des ponts é um grupo de base em Quebec, próximo a Road, 
apoiando e defendendo os interesses de asylum seekers.  www.bridgesnotborders.ca 

Alex Vernon, Diretor, Immigration Law Clinic (Clínica de Direito de Imigração), University of Detroit 
Mercy School of Law ( Faculdade Mercy de Direito de Detroit) 

 A rede Canadian Sanctuary Network advoga pelo tratamento justo para refugiados e procura 
soluções para aqueles que enfrentam ação de remoção para o país onde eles estarão em risco. 
http://sanctuarycanada.ca  
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