
I M I G R A Ç Ã O

↘PUBLIEDITORIAL

F
O

T
O

 D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

A empresa EB5 para Brasileiros oferece consultoria, palestras e reuniões  
para ajudar famílias a realizarem esse sonho

Você quer morar  
nos Estados Unidos?

EB5 PARA BRASILEIROS 
(11) 99441 4011 
eb5parabrasileiros.com

SE JÁ PASSOU pela sua cabeça morar fora do Brasil, 
certamente essa ideia parou na seguinte dúvida: como 
fazer isso legalmente? A EB5 para Brasileiros é uma 
empresa especializada em ajudar famílias a imigrarem 
para os Estados Unidos por meio do visto de investidor 
imigrante EB5. Funciona assim: é necessário que haja 
um investimento de, no mínimo, 500 mil dólares em um 
projeto de empresa norte-americana, gerador de novos 
empregos e que, em geral, está estruturado através de 
um Centro Regional . “A partir disso, o investidor entra 
para o programa EB5 e recebe o Green Card, em que é 
possível viver e trabalhar permanentemente nos EUA 
com seu cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos”, 
explica Lylian Loureiro, diretora da EB5 para Brasileiros.

Para ajudar a obter esse visto, que tem todo um 
passo a passo a ser seguido, a empresa oferece, além do 
serviço de consultoria, encontros e palestras com ad-

vogados de imigração e especialistas de centros regio-
nais americanos. “Com parcerias no Brasil e nos Esta-
dos Unidos, nós conseguimos trabalhar com o concei-
to 360º, ou seja, atendendo todas as demandas do 
cliente investidor brasileiro e sua família, como ope-
rações de câmbio, orientação sobre educação para os 
filhos, aquisição de imóveis no país, abertura de em-
presas, consultoria tributária e fiscal, além de planeja-
mento pré-imigratório”, finaliza Lylian.

Alguns dos 
destinos mais 
procurados pelos 
brasileiros são 
Nova York, Miami 
e Orlando
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