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através do Programa de Visto
para Investidor Imigrante EB-5,
pois é mais rápido do que muitas outras opções de visto e não
tem exigências educacionais
nem de fluência em nenhuma
língua. O Programa EB-5 de Investidor Imigrante requer um
investimento de $1,000,000.00
(ou $500,000.00 em uma Área
de Alto Desemprego) em um
novo empreendimento comercial que vai empregar pelo
menos dez pessoas em turno
integral nos Estados Unidos. O
investidor EB-5 pode optar por
investir em sua própria empresa comercial com o montante
de US$ 1 milhão de dólares ou
em um Regional Center com
US$ 500 mil dólares.
DL - Como um turista deve
pedir visto para evitar que
seja negado?
Ingrid - Ao responder o
formulário, preencher apenas
com dados verídicos, verdadeiros, não adianta escrever ou
responder o questionário além
do que é solicitado. O Brasil é
apontado, pela própria Embaixada dos Estados Unidos, como
um dos países com maior tentativa de fraude na solicitação
de vistos.
DL - Qual a maior dificuldade para um estudante (turista
ou trabalhador) que quer um
visto para os EUA?
Ingrid - Não há dificuldade. O visto para estudante tem
suas prerrogativas de acordo
com o que o estudante vai fazer
no país. Você não pode pedir
um visto de estudante se não
for estudar lá. Assim como o
trabalhador não pode pedir visto de estudante ou de turista, se
o objetivo é trabalhar. Para essa
situação, ele deve apresentar
documentos que comprovem
que tem um empregador interessado em seus serviços, que
existem condições para tal, bem
como todos os outros detalhes
de contratação, permanência e
condições financeiras para tal.
O pedido de visto para turista
passa pelo preenchimento do
formulário, pagamento das taxas, agendamento, entrevista
no representante do governo
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prerrogativas de
acordo com o que
o estudante vai
fazer no país

do país e a concessão, como já
citamos anteriormente.
DL - Para outros países
também há dificuldades?
Ingrid - Depende do país,
da política externa, da questão
da política de turismo daquele
país. Por exemplo, o México, vizinho aos Estados Unidos, não
exige visto se você já possui o
visto americano e permite a
visita turística de forma mais
simples. Assim também em
países da Europa. Mas cada país
tem uma legislação específica
sobre a entrada de estrangeiros
em seu território, é preciso analisar antes de comprar as passagens e ir para lá.
DL - Quais os requisitos
exigidos para que o visto saia
corretamente?
Ingrid - Responder todas as
questões exigidas pelo país que
irá visitar de forma verdadeira e
evitar dar mais detalhes do que
é solicitado. Muitas pessoas acabam por escrever mais do que
lhe é perguntado, contar casos
pessoais, que nada contribuem
para a aprovação e concessão
do visto. Entregar os documentos, explicar qual seu desejo em
ir visitar o país, etc.
DL - Quais as regras de bagagem – para entrar e para
sair dos EUA?
Ingrid - Para entrar deve estar atento aos produtos que a
patrulha de fronteira permitirá
entrar ou não. Como a fiscalização é intensa, é mais fácil cair
numa fiscalização em termos
de produtos proibidos de entrar no país, por causa do terrorismo que propriamente em
relação a questão alfandegária
ou fiscal.
DL - As regras de bagagem
são as mesmas para todos os
países?
Ingrid - Sim, em quase todos, é solicitada uma declaração de bens que o passageiro
possui. É quando o passageiro
no avião ou no navio deve detalhar se traz bens que devem
ser declarados. Ao ir para o exterior, normalmente, deve se
estar atento às orientações do
país em termos de produtos
permitidos ou não nas bagagens. Normalmente, esses dados são oferecidos pelas companhias aéreas que atendem
as linhas e podem informar.
Na volta ao Brasil, é quando se
deve declarar à Receita Federal
se traz produtos acima do que
é permitido pelas regras de
importação estabelecidas pelo
governo. Então, comprar acima
dos limites pode implicar em
uma taxação e pagamento dos
impostos sobre os produtos
que foram comprados lá fora.
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>vila alice - Paróquia fica situada na Rua Padre Anchieta, número 107

Paróquia N.S. das
Graças promove
‘Festa do Migrante’
A comemoração litúrgica será prestigiada neste
domingo com apresentações e comidas típicas
Da Reportagem

Hoje, a Paróquia Nossa
Senhora das Graças (Rua Padre Anchieta, nº 107 – Vila
Alice) promove a “Festa do
Migrante”, às 19h30, na sede
da Paróquia. A solenidade
começa com uma missa,
seguida de apresentações
que caracterizam as cinco
regiões brasileiras. Em frente à Igreja também serão
vendidas comidas típicas a
um valor simbólico, com o
apoio da Prefeitura de Guarujá, que fornece as barracas
e tendas para a quermesse.
Em prol das despesas da
igreja, os doces e salgados
populares de cada região do
Brasil serão vendidos para
angariar fundos a Paróquia,
no preço de até R$ 5. De

acordo com o padre Luiz Bapitstel, a litúrgica terá uma
mensagem voltada à vivência dos migrantes em terra
estrangeira e ao conforto
da alma dos parentes, que
ficaram na terra natal. “Será
uma noite emocionante, de
lembranças. Vamos fazer
uma oração para os familiares que estão longe”, revela
Bapitstel.
Por pertencerem à or-

fundos
A venda de comidas
típicas pelo preço de
R$ 5 foi organizada
para ajudar nas
despesas da igreja

dem dos Scalabrinianos,
a Paróquia Nossa Senhora
das Graças possui um trabalho pastoral em função
dos migrantes e pessoas de
vulnerabilidade social, que
também está ligado ao Centro Scalabriano de Promoção do Migrante (Cesprom),
em Vicente de Carvalho.
“Nossa Congregação Scalabriniana nasceu para o
atendimento da imigração
italiana e agora cuidamos
da mobilidade urbana das
pessoas que vêm do Nordeste para cá. Em alguns
lugares do país nós prestamos serviços de apoio com
centros de refugiados para
caminhoneiros, pescadores
e inclusive os marítimos da
Baixada Santista”, explica o
padre.

