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INVESTIMENTO

REALIZE O 
SONHO AMERICANO 
DE MANEIRA SEGURA

Nos próximos dias 11 e 25 de junho, em 
Alphaville, acontece o EB5 Meeting Day. Nes-
se encontro, especialistas brasileiros e ame-
ricanos orientarão as famílias que desejam 
viver nos Estados Unidos e garantir que seus 
filhos e netos possam ter acesso à futura ci-
dadania americana por meio de investimento, 
obtendo primeiro o Green Card.

O QUE É O EB5?
O Programa de Investidor Imigrante EB5 do 

governo americano permite o acesso ao Green 
Card para investidores estrangeiros qualifica-
dos e seus familiares diretos (cônjuges e filhos 
solteiros menores de 21 anos) que invistam um 
mínimo de 500 mil dólares em projetos pro-
dutivos e geradores de empregos nos Estados 
Unidos. Após o término do processo imigratório, 
de acordo com o tipo de contrato e modalidade 
escolhida pelo investidor, seu capital EB5 de 500 
mil dólares será devolvido, conforme estratégia 
de saída pré-acordada. O programa existe desde 
1990 e vem atendendo famílias de vários paí-
ses, em busca do verdadeiro sonho americano 
de forma legal e duradoura com a obtenção do 
visto de residência permanente, o Green Card. 

INVESTIMENTO NO  
MERCADO IMOBILIÁRIO

Atualmente, é possível realizar o investi-
mento exigido pela lei de imigração para ob-
ter o Visto EB5 em fundos imobiliários. Uma 
operação conservadora e mais segura a qual, 
além de proporcionar a conquista do Green 
Card, também gera retorno financeiro, sempre 
compatível com o nível de risco de cada projeto. 
São diversos projetos de construção civil que 
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SEATTLE 
INNOVATION CENTER
36 andares de uso misto, 
sendo 22 andares residen-
ciais com 365 apartamen-
tos e 9 andares de escri-
tórios; andares para uso 
comercial, áreas comuns, 

221 vagas de estacionamento para carros 
e 117 para bicicletas. Excelente localização, 
tendo Martin Selig como desenvolvedor e 
WeWork como locatário de 30 anos para 
100% do edifício. 

CIRCA RESORT & CASINO
36 andares com 777 quartos 
de hotel; 100 suítes de luxo, 
um cassino de dois andares; 
beach clube, área de piscina 
coberta, uma quadra de 
esportes tipo estádio com 
três andares e 1250 vagas 
de estacionamento.

disponibilizam cotas para investidores EB5: 
Seattle Innovation Center (foto); Circa Re-
sort & Casino em Las Vegas, entre outros. 

SAIBA MAIS NO EB5 MEETING DAY
Apresentaremos todos os trâmites e 

projetos no encontro que acontece nos dias 
11 e 25 de junho em Alphaville. São reuniões 
privadas de cerca de uma hora, nas quais 
os participantes receberão atendimento 
exclusivo e personalizado. 

Também pode-se optar por assistir a 
uma Palestra Informativa sobre o Visto 
de Investidor EB5 que acontece no dia 11 
de junho a partir das 19h, e durante a qual 
exibiremos o novo projeto Seattle Innova-
tion Center por Mary Chase, da Columbia 
Internacional Finance.

No dia 25 de junho teremos a presen-
ça de Mike Xenick, CEO da InvestAmerica, 
além de mim, Lylian Loureiro, Immigration 
Adviser, fazendo os atendimentos privativos 
durante o dia. À noite, acontecerá o “EB5 
Dinner & Learn” exclusivo para nossos con-

vidados, com palestra de Enrique Gonzalez, 
sócio do escritório jurídico especializado em 
imigração, Fragomen de Miami.

Para participar dos atendimentos pri-
vados, a reserva de horário é obrigatória, 
feita facilmente ao escolher um dos ho-
rários disponíveis no site ou pelo telefone 
(11) 99441-4011. A palestra está com as 
inscrições abertas e é gratuita, porém as 
vagas são limitadas.

SOBRE A EB5 PARA BRASILEIROS
Criada em 2013, somos a primeira 

agência especializada em investimento e 
imigração por meio do Programa de Vistos 
de Investidor EB5 que oferece assessoria 
completa para quem deseja imigrar legal-
mente para os EUA. Nosso propósito é aju-
dar as famílias a viverem o sonho americano 
com segurança e plenitude, encontrando 
para elas o melhor caminho para obter o 
Green Card americano, de forma correta, 
conservadora, tranquila e direta, dentro dos 
requisitos legais.

EB5 Meeting Day 
Reuniões Privadas

Dia 11/6 - terça-feira 
das 14h às 18h.
Dia 25/6 - terça-feira
das 9h às 18h.

EB5 Meeting Day 
Palestra Informativa 

Dia 11/6 - terça-feira 
das 19h às 22h.

SAVE 
THE 
DATE

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
(11) 99441-4011 • (11)  2772-6354
contato@eb5parabrasileiros.com 
www.eb5parabrasileiros.com


