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Cartão Vermelho

Right now I am choosing to exercise my legal 
rights.Agora eu estou escolhendo exercer meus 
direitos legais.

I will remain silent, and I refuse to answer your 
questions. Eu vou permanecer em silêncio, e me 
recuso a responder às suas perguntas.

If am detained, I have the right to contact an 
attorney immediately. Se eu for detido, tenho o 
direito de entrar em contato com um advogado 
imediatamente.

I refuse to sign anything without advise from 
an attorney. Thank you. Eu me recuso a assinar 
qualquer coisa sem antes falar com um advogado.
Obrigado
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