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Por que imigrar para os Estados Unidos? 

 

Os Estados Unidos foram fundados por indivíduos que eram anteriores “sujeitos” de 

outros países. Alguém pode debater nossa “descoberta”, nossa história, nossas leis, tudo o que 

puder escolher, mas a verdade é, que no momento presente, a maioria esmagadora das 

pessoas que moram nos Estados Unidos podem rastrear sua herança de algum outro país, em 

muitas partes do mundo. 

 

Infelizmente, no nosso sistema político atual, a imigração se tornou uma bola de futebol 

para ser jogada a fim de marcar pontos com diferentes constituintes. A maioria dos imigrantes 

não é elegível para votar sem se tornarem cidadãos dos EUA, então seus direitos são 

pisoteados para marcar pontos por políticos que se importam mais em serem eleitos. 

Entretanto, um fato permanece, a maioria esmagadora dos indivíduos nos Estados Unidos são 

categóricos apoiadores da imigração legal. Nós somos uma nação de imigrantes. 

 

Todo ano, milhares de pessoas em todo o mundo solicitam um visto para entrar nos 

EUA. Muitas aplicações são aceitas e muitas, negadas. Muitas vezes a rejeição é um pouco 

mais do que um atraso. A rejeição não impede a pessoa de continuar a tentando se tornar um 

solicitante bem-sucedido para a imigração dos EUA. 

 

O que sobre viver nos Estados Unidos atrai tantas pessoas de outros países a imigar 

para cá? Apesar de nossas questões, existem muitas coisas ótimas sobre viver nos EUA, 

especialmente quando comparado com morar em muitos outros lugars do mundo. Aqui estão 

algumas das razões mais comuns que as pessoas procuram para viver nos EUA: 

 

Oportunidade de trabalho e acesso a Mercado de Capitais 

 

Os EUA ainda são o principal destino para pessoas que estão procurando alcançar seus 

sonhos através de um trabalho interessante. Elon Musk é um exemplo notável. Apesar de os 

ciclos econômicos levarem a crises econômicas ocasionais, o país ainda possui a economia 

mais dinâmica do mundo. Mesmo em tempos ruins, nós sempre temos um caminho adiante. Os 

EUA ainda são o lugar para perseguir o trabalho do sonho Americano. Ainda é o lugar para vir 

se você tem a ideia e precisa levantar fundos para “construir uma ratoeira melhor.” 

 

Condições de vida 

 

A América ainda tem um elevado padrão se vida quando comparada a muitos outros 

países. Ainda é o lugar que muitas pessoas sonham em viver. Os EUA oferecem o que o 

mundo tem da melhor a oferecer em termos de entretenimento, tecnologia, vida noturna e mais. 
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Os EUA também possum uma “rede de segurança” governamental que dá suporte a pessoas 

nos degraus mais baixos da escada econômica, através da educação, apoio alimentar, apoio à 

saúde e garantia de renda durante a aposentadoria (seguridade social). 

 

Estar com a família e os entes queridos 

 

O amor é um apelo poderoso quando se trata de imigração. Existem muitos homens 

americanos e mulheres, ultimamente, que encontram seus entes queriso em países diferentes 

dos EUA. Existe também as circunstâncias de os pais trabalharem nos EUA e deixarem seus 

filhos em sua terra natal. Logo, quando esses pais ganham o status de residência permanente, 

eles podem fazer uma petição aos filhos para ficarem com eles nos Estados Unidos e vice-

versa. 

 

Segurança 

 

Infelizmente, muitas partes do mundo existem no que parece ser um estado perpétuo 

de caos. Ainda pior, esse caos escala para o perigo devido a inúmeras razões.Naturalmente, as 

pessoas que vivem sob um medo perpétuo em suas vidas gostariam de ir embora para longe 

para escapar do perigo e de condicões terríveis. Frequentemente, os EUA ainda são um 

destino altamente preferido “a terra dos livres” 

 

Todos os anos os EUA se tornam a terra prometida das pessoas que estão engajadas 

em seu êxodo de seus países constantemente arrasados pela guerra. Os EUA têm 

historicamente um processo de asilo generoso para os indivíduos e famílias que enfrentam 

diversos tipos de perseguição em sua terra natal. 

 

Oportunidades educacionais 

 

O sistema educacional dos EUA , especialmente na educação superior, é invejado por 

muitos no mundo. Os EUA têm algumas das mais prestigiadas instituições do mundo. É o 

sonho de todo homem ou mulher ambiciosos obter seus diplomas em uma das melhores 

universidades e faculdades da América, então muitos estudantes se inscrevem para um visto 

de estudante todos os anos. 
 

O sonho americano vem em muitas formatos, tamanhos e formas. Deixe The Victoria 

Law Group ajudá-lo a definir e alcançar sua melhor versão do seu sonho americano. 
 


