Beneficios do visto EB-5

Um visto EB-5 fornece o Green Card, permitindo que o investidor e sua família morem,
estudem, trabalhem e se aposentem em qualquer lugar nos Estados Unidos. O programa EB-5
ajuda os estrangeiros a obter uma parte do sonho americano, estimulando a economia dos
EUA através da criação de empregos.

Benefícios do EB-5 para investidores estrangeiros

Para estrangeiros com o capital necessário, o Programa EB-5 pode ser uma excelente maneira
de obter o status de residente permanente nos EUA. Ao contrário de outras opções de visto de
imigrante, o Visto EB-5 não exige que nenhum empregador dos EUA atue como patrocinador,
nem requer conhecimentos, habilidades ou experiência especializada. Além disso, o Programa
EB-5 não se limita a estrangeiros de países específicos de tratados.

Ao fazer um investimento qualificado e receber a aprovação do USCIS, um investidor em EB-5,
seu cônjuge e filhos solteiros com menos de 21 anos de idade terão residência permanente
condicionada. Dois anos depois, se o investimento comprovadamente atender aos requisitos do
programa, o investidor e sua família terão as condições removidas do status de residência.
Cinco anos após receber o status de residente permanente condicional, eles podem se tornar
cidadãos naturalizados.

Os Top 10 benefícios do visto EB-5 para o investidor estrangeiro incluem:

1. Um dos métodos mais rápidos para obter residência permanente nos Estados Unidos
para o investidor, seu cônjuge e filhos solteiros com menos de 21 anos de idade

2. Liberdade de morar e trabalhar em qualquer lugar nos EUA, sem restrições, inclusive
em estados como Flórida ou Texas sem imposto de renda estadual
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3. Benefícios educacionais, como acesso a escolas públicas de ensino fundamental,
médio e médio e baixo custo do ensino no estado em faculdades e universidades
públicas

4. Acesso ao sistema de saúde dos EUA
5. Potencial de cidadania dos EUA após, no mínimo, 5 anos de residência permanente
estabelecida nos EUA
6. Aposentar-se nos EUA
7. Não há requisitos de patrocinador de visto
8. Nenhum visto de trabalho como H-1B é necessário para o emprego

9. O investimento deve estar "em risco", mas pode ser garantido por garantias em um
projeto imobiliário para minimizar o risco de queda - focado em projetos com proteção
estrutural de queda
10. No caso de uma mudança política / evento significativo no país de origem do investidor,
ele e sua família podem entrar nos EUA imediatamente

Se você estiver interessado em aprender mais sobre os benefícios de um visto EB-5 ou do
Programa EB-5 em geral, envie um email para info@thevictorialawgroup.com
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