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Original page:  Visto B1 - para missionário

Se você tiver de vir aos Estados Unidos para executar algum
tipo de trabalho missionário e não estiver vindo trabalhar
para  uma  organização  religiosa  com  sede  nos  Estados
Unidos,  o  visto  B-1  de  visitante  para  negócios  é
normalmente  o  visto  apropriado.  Esse  visto  permite  a
entrada  aos  Estados  Unidos  pelo  período  de  tempo
necessário  para  concluir  a  sua  atividade.  Entretanto,  as
pessoas  a  quem o visto  B-1  para  missionário  tenha sido
concedido, normalmente recebem uma estadia inicial de um
(1) ano que pode ser renovada por periodos de um (1) ano.

Em geral, a categoria de visto B não-imigrante cobre os visitantes para negócios (B-1) e lazer (B-2).
Dentre a vasta maioria de visitantes que entram aos Estados Unidos a cada ano, assim o fazem como
visitantes não-imigrantes na categoria de visto B.

Um missionário B-1 não póde estar envolvido em emprêgo enquanto nos Estados Unidos e não póde
participar de nenhum programa de estudo acadêmico (com poucas limitadas exceções, discutidas a
seguir

Quais são as condições as que você deve se submeter caso o visto B-1 lhe seja concedido?

Mesmo antes de que um visto B-1 seja aprovado, o oficial consular deve determinar se ou não a
atividade contemplada pelo visitante se enquadra dentro daquelas permitidas sob a categoria B-1.
Todos  os  postos  consulares  têm  sido  providenciados  pelo  Departamento  do  Estado  com lista
detalhada de atividades aprovadas. Caso hajam quaisquer perguntas ou considerações, os oficiais
consulares  devem  procurar  o  Departamento  do  Estado  para  orientação.  Existem  poucas  não
esclarecidas áreas na lista. Na maiora dos casos, o oficial consular resolve essas dúvidas sem a
necessidade de contatar o Departamento do Estado. Se o Consulado fôsse contatar o Departamento
do Estado a cada vez que houvesse uma questão, haveria uma tremenda demora na emissão dos
vistos. Na maioria das vezes o visittante deve chegar aos Estados Unidos em certa data a fim de
completar a sua atribuição.

O intento do não-imigrante de um missionário B-1

Nenhum emprêgo remunerado. A mais importante condição da categoria B é que o visitante não
pode se comprometer em atividade remunerada (trabalho para emprêgo) nos Estados Unidos.

Esses estabelecem intento de não-imigrante, a saber:

O visitante está entrando aos Estados Unidos por um período de duração limitada.●

O visitante pretende sair dos Estados Unidos durante o término de sua estadia.●

Enquanto nos Estados Unidos, o visitante mantém uma residência no exterior que ele não tem●

intenção de abandonar.
O visitante possui adequada situação financeira para viajar, visitar e sair dos Estados Unidos.●

O visitante  se  vinculará  unicamente  em atividades  legítimas  relacionadas  aos  compromissos●
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religiosos.

Quais são as atividades permissíveis de um portador do visto B-1 para missionário?

Trabalho  Missionário:  se  você  estiver  realizando  trabalho  missionário  a  favor  de  uma
denominação religiosa, você pode estar qualificado a um visto B-1 ou livre de visto para viagem sob
o Programa de Dispensa de Visto (WVPP), se de outra forma qualificado, provado que não receberá
salário ou remuneração nos Estados Unidos, a não ser ajuda de custo ou outro reembôlso para
despesas incidentais à sua estadia e o trabalho que você estiver a executar nos Estados Unidos não
irá envolver a venda de artigos ou a solicitação ou aceitação de doações. Ao candidatar-se a um
visto, ou entrada aos Estados Unidos, com um visto ou sob o VWPP (Programa Piloto de Dispensa de
Visto), você deveria fornecer uma carta do seu patrocinador americano explicando em detalhes a
natureza da sua visita.

Turnê Evangelica: Se você estiver ligado a uma turnê evangelica e não planejar particpar de um
encontro com qualquer outra igreja você pode estar qualificado a um visto B-1 ou livre de visto para
viajar sob o Programa Piloto de Dispensa de Visto. Se de outra forma qualificado, provar que você
não receberá nenhuma remuneração de uma fonte dos Estados Unidos, outra se não de ofertas
contribuindo em cada reunião evangelica.  Quando candidatando-se a um visto,  ou entrada aos
Estados  Unidos  com  um  visto  ou  sob  o  VWPP,  você  deverá  providenciar  uma  carta  do  seu
patrocinador nos Estados Unidos explicando em detalhes a natureza da sua visita.

Pregação: Se você fôr realizar pregações nos Estados Unidos por um período temporário, ou fôr
intercambiar púlpitos com a sua contra-parte nos Estados Unidos, você poderá estar qualificado a
um visto B-1 ou livre de visto para viajar sob o Programa Piloto para Dispensa de Visto, se, de outra
forma qualificado, provar que você continuará a ser reembolsado pela igreja nos Estados Unidos.
Quando requerendo um visto ou entrada aos Estados Unidos com um visto ou sob o VWPP, você
deverá providenciar uma carta do seu patrocinador nos Estados Unidos explicando em detalhes a
natureza da sua visita.

Programa de Serviço Voluntário: participantes de um programa de serviço voluntário patrocinado
por uma organização religiosa ou de caridade sem fins lucrativos que especificamente vise uma
causa de caridade religiosa ou benefícios aos pobres, doentes ou carentes, pode qualificar-se ao
visto B-1 ou livre para viagem sob o Programa Piloto para Dispensa de Visto, se de outra forma
qualificado, providenciado tudo o que a seguir venha de encontro:

o  trabalho  a  ser  executado  é  tradicionalmente  efetuado  por  trabalhadores  voluntários  de1.
caridade;
o indivíduo não receberá salário ou remuneração de fonte dos Estados Unidos, outra se não uma2.
ajuda de custo ou outro reembôlso para despesas incidentais à estadia; e
o ondivíduo não irá se envolver em venda de artigos e/ou solicitações e aceitação de doações.3.
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