
Telefone: 617-694-5949 
Fax: 617-859-9993 

info@projectcitizenship.org 
 

  

 

 

O que o Projeto Cidadania faz?   

Projeto Cidadania ajuda os imigrantes com o processo legal de se tornar um cidadão dos EUA. Somos 
um escritório de advogados. Todos os nossos serviços são gratuitos. 

Por que tornar-se Cidadão Americano? 
 
Anualmente, cerca de 700,000 pessoas tornam-se cidadãs. O cidadão tem direito a muitos benefícios e 
privilégios: 
 

1. Votar:  O direito ao voto para ileger o Presidente e outros oficiais é um dos mais importantes 
privilégios do cidadão. Para votar nas eleições federais você tem que ser cidadão. Para se 
candidatar a maioria das eleições locais, estaduais e federais voce tem que ser cidadão. 
 

2. Trazer Membros da Família: Cidadãos podem ajudar membros de sua família vivendo em outros 
países a imigrar para os Estados Unidos. A familia do cidadão tem prioridade perante os oficiais 
de imigração dos Estados Unidos. 

 
3. Residir Permanentemente nos Estados Unidos: Seu direito de viver nos Estados Unidos como um 

cidadão nunca poderá ser tirado de você. 
 

4.  Cidadania para menores: Crianças menores de 18 anos de idade tornam-se cidadãs 
imediatamente quando seus pais se tornam cidadãos.   

 
5. Receber Benefícios do Governo: Alguns benefícios do governo são disponíveis apenas para 

cidadãos. 
 

6. Viajar com Passaporte Americano: Viajar é mais fácil. Não existe limite de tempo para viagens ao 
exterior. 
 

7. Não  é necessario renovar o seu Green Card: A cidadania é permanente e não precisa ser 
renovada. 
 

8. Viaje com Segurança: As Embaixadas Americanas e consulados protegem cidadãos quando eles 
estão fora do país. O governo dos Estados Unidos  assiste cidadãos que são vítimas de crimes 
enquanto viajam e ajuda-os quando acontece um desastre internacional ou em casos de 
urgência. 

 
9. Receber Ajuda do Governo para Estudar:  so pode beneficiar de certos tipos de apoio financeiro 

se for cidadão 
 

10. Emprego: A maioria dos empregos federais exigem cidadania. 
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Quem pode requerer?   
 
Você deve: 
 

1. Ter mais de 18 anos de idade. 
 

2. Ter cartão de Residencia Permanente Legal por pelo menos 5 anos (3 anos, se for casada(o) com 
um(a) cidadã(o) americano). 

 
3. Viver nos Estados Unidos como Residente Permanente Legal por pelo menos 5 anos (3 anos,se 

for casada(o) com um(a) cidadã(o) americano). 
 
4. Viver nos Estados Unidos por pelo menos 30 meses dos últimos 5 anos (18 meses dos últimos 3 

anos, se  for casada(o) com um(a) cidadã(o) americano). 
 

5. Viver no estado onde você está requerendo  a cidadania nos últimos 3 meses. 
 

6. Ser capaz de ler, escrever e falar inglês básico. 
 

7. Conhecimento básico da historia e do governo dos Estados Unidos. 
 

8. Ter bom caráter moral. 
 

9. Fazer um juramento aos Estados Unidos e sua Constituição. 
 

Você sabia? 
 

1. Cidadãos ganham mais dinheiro. Cidadãos ganham salários mais altos e tem menor taxa de 

pobreza do que Residentes Permanentes Legais, independentemente de idade, sexo e etnia.   

2. Cidadãos tem benefícios em seus impostos. Cidadãos não pagam imposto sobre herança quando 

seu cônjuge morre. Residentes Permanentes Legais pagam 50% do valor líquido da herança 

quando seu cônjuge morre. 

3. Residentes Permanentes Legais não tem os mesmos direitos que os cidadãos. As prisões são 

locais muito arriscados.  Se não for cidadão você pode ser deportado sem ter sido condenado 

por crime. 


