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CONHEÇA A EQUIPE JURÍDICA DO MUBARAK LAW

Client’s Choice Award
2014 / 2018

No Mubarak Law, o seu futuro é a nossa
prioridade. Seja para assistência com
questões imigratórias ou danos pessoais,
nossa dedicada equipe está aqui para
ajudar.
Nós também podemos ajudar com:
Visto de Investidores
Visto de Negócios
Petições de Família
Acidentes de Carro
Quedas
Para saber mais, entre em contato conosco
através do número:

(407)

502-3000

O advogado Nayef Mubarak foi premiado
com o Client’s Choice Award pela AVVO
por cinco anos consecutivos e nomeado
um advogado renomado pelo
The National Advocates: Top 40 under 40.

(407)

502-3000

WWW.MUBARAKLAW.COM

Em 2019, os membros da Associação Americana
de Advogados de Imigração elegeram o
advogado Nayef Mubarak como Vice-Presidente
Regional de Orlando.
105 E. Robinson St. suite 307 - Orlando - Florida 32801

Imigração nos
Estados Unidos
através de investimentos.

L-1 Visto de transferência de
funcionário entre empresas.

EB-5, Visto Baseado em Emprego
5ª categoria / Criação de emprego.

E-2 (Visto de Investidor para
países com Tratado).

Requerimentos para as duas empresas:

Requerimentos:

Requerimentos:

- Estar investindo ou no processo de investir
em um novo empreendimento comercial e:
- Satisfazer a exigência de investimento
n o va l o r d e : $1 .0 0 0.0 0 0 ( 1 m i l h ã o ) ; o u
$500.000 (1/2 milhão) em áreas alvos de
emprego (T.E.A); ou $500.000 (1/2 milhão)
em um Centro Regional.
- Deve beneficiar a economia americana;
- Deve criar números exigidos para posições
de período integral (não menos que 10).

- Investidor deve ser cidadão do país com
Tratado;
- Investimento deve ser substancial;
- Deve ser um empreendimento real em
operação;
- Investimento não deve ser marginal;
- Investidor deve ter autêntico risco financeiro;
- Investidor deve ter a intenção de gerenciar ou supervisionar o empreendimento
nos EUA;
- Deve ser capaz de demonstrar a fonte
dos fundos.

- Devem estar em funcionamento durante
todo o processo do L1;
- Devem ser empresas elegíveis, como
por exemplo: matriz; filial; afiliadas; ou
subsidiária.

Requerimentos para o Beneficiário:

- Deve ter sido contratado como gerente
ou executivo na entidade matriz estrangeira;
- Tempo de trabalho deve ter sido por
um ano contínuo, dentro dos 03 anos
antecedentes a aplicação;
- Transferência é para um período temporário
nos EUA, no nível gerencial ou executivo.

Benefícios:
- Trabalhar e residir legalmente nos EUA;
- Familiares diretos podem viajar para os
EUA para morar;
- Esposa com o visto L-2 pode estudar e
trabalhar nos EUA;
- Pode viajar para dentro e fora dos EUA, se
obter um visto;
- Pode fazer a troca de status nos EUA;
- Pode resultar na residência permanente
(GREEN CARD);
- A decisão na aplicação pode ser obtida
dentro de 15 dias após aplicação, se utilizar
o processo premium;
- Gerente/Executivo (visto L1) – 7 anos;
- Funcionários com conhecimento especiliazado (L1-B) – 5 anos.

Centro Regional é:
Grande projeto, entidade, organização ou
agência aprovada pela USCIS. Com foco em
uma área geográfica específica. Aplicantes
do visto EB-5 podem custear o projeto, mas
não precisam gerenciar o empreendimento.

Benefícios:
- Pessoas casadas podem ser acompanhadas pela família, incluindo crianças menores de 21 anos;
- Cartão de Residência imediato após
aprovação;
- Via direta para a Residência nos EUA
(Green Card).

Benefícios:
- Trabalhar e residir legalmente nos EUA;
- Pode trazer a família*, esposa com o
visto E2 pode estudar e trabalhar nos EUA;
- Pode viajar para dentro e fora dos EUA;
se tiver obtido o visto;
- Pode solicitar a mudança de status nos
EUA;
- A decisão na aplicação pode ser obtida
dentro de 15 dias após o envio, se utilizar o
processo premium;
- Elegível para o visto EB-1C;

SEU FUTURO, NOSSA PRIORIDADE.

mubaraklaw.com

