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Estas informações não pretendem ser um conselho legal. Algumas leis estaduais podem variar e regras diferentes são aplicáveis em diversos postos de entrada nos EUA (incluindo nos aeroportos).
Atualizado em Dezembro de 2016. Para mais informações, ligue para ACLU local www.aclu.org/affiliates Fonte: ACLU

