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Original page: Como solicitar um visto de turismo - Visto B2 - Turismo por prazer

Se você precisa vir aos Estados Unidos para visita, o visto B-2 de visitante para Turismo é o visto que
você precisa. É geralmente rápido e não dispendioso de se obter. Esse visto permite a entrada aos
Estados Unidos por um período de tempo para concluir a sua visita. Em geral, a categoria B do visto
não-imigrante cobre 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 dentro da categoria B. 
Geralmente,  as  permanências  nos  Estados  Unidos  sob  essa  categoria  são  breves  e  envolvem
atividades tais como tournês, apreciação de shows, visitas familiares e obtenção de tratamento
médico. Um turista B2 não pode se envolver em emprêgo enquanto nos Estados Unidos e não pode
participar em cursos de programas acadêmicos.

Informação básica

Antes que seja emitido a você, um visto de turista para lazer, você deve satisfazer o Consulado
Americano e o oficial da imigração na alfândega, pela qual você está vindo aos E.U.A. para uma
visita temporária a lazer e que você tem uma residência no exterior que você pretende abandonar,
para a qual você pretende retornar ao final da viagem.

Na maioria dos casos de turismo para lazer, um prazo de estadia de seis meses é concedido, mesmo
que o visitante tenha indicado que a intenção para estadia seja por um período mais curto. Um longo
periodo maior que seis meses pode ser concedido somente sob uma 'boa causa' e sob 'circunstâncias
incomuns'. Isso poderia acontecer se o visitante estiver vindo aos Estados Unidos para um tipo de
tratamento médico que requeira um período mais longo que seis meses. E mesmo nesses casos, o
inspetor do INS junto à fronteira poderá conceder somente os comuns seis (6) meses e aconselhar a
pessoa a solicitar por uma extensão. Extensões para estadias podem ser concedidas, mas não por
mais que seis (6) meses a cada vez. O total de tempo nessa categoria é limitado a um (1) ano. Os
membros da família do portador do visto B-2 podem receber extensões coincidindo com o periodo de
estadia autorizado ao visitante B-2.

Note  que  visitantes  admitidos  aos  Estados  Unidos  como parte  do  VWPP (Programa Piloto  de
Dispensa de Visto) ou Programa de Dispensa de Visto para entrada em Guam têm diferentes regras
aplicáveis concernentes à duração e extensão de estadia. O programa de dispensa de visto tem sido
colocado em efeito para visitantes de muitos países. Nativos desses países não necessitam de visto
para entrar aos Estados Unidos. Veja abaixo, para uma explanação do programa.

Ao  candidato  à  categoria  B,  não  como outras  categorias  de  não-imigrantes,  exige-se  que  um
requerimento seja submetido junto ao Consulado dos Estados Unidos.  Não existem permissões
especiais para serem obtidas do Serviço de Imigração e Naturalização nos Estados Unidos antes que
um visto seja emitido. O processo de solicitação de visto é direto e rápido para muitos estrangeiros,
particularmente da Europa e Japão. O visto pode ser emitido por um longo período de validade, tais
como dez (10) anos e por um ilimitado número de entradas.

Quais são as condições que você deve obedecer caso um visto B-1 lhe seja concedido?

A condição mais importante da categoria do visto B é que o visitante não pode se engajar em
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trabalho  remunerado  (trabalho  para  ser  empregado)  nos  Estados  Unidos.  Obedeça  às  cinco
exigências abrangentes do Departamento do Estado para emissão de um visto B para um estrangeiro
e você não terá nenhum problema. Esses estabelecem os intentos do não-imigrante, a saber:

Eles são:

1. O visitante está entrando aos Estados Unidos por uma estadia limitada;
2. O visitante intenciona sair dos Estados Unidos durante a época de vencimento de seu visto
3. Enquanto nos Estados Unidos o visitante mantém uma residência no exterior, a qual não tem
intenção de abandonar.
4. O visitante possui adequada situação financeira para viajar, visitar e sair dos Estados Unidos.
5. O indivíduo irá envolver-se unicamente em atividades legítimas relacionadas ao negócio ou
lazer.

Por quanto tempo você pode permanecer nos Estados Unidos com um visto B-2?

Na maioria dos casos de turismo para lazer é concedido por um prazo de estadia de seis (6) meses,
mesmo que o visitante tenha indicado que a intenção para estadia seja por um período mais curto.
Um longo periodo maior que seis (6) meses pode ser concedido somente sob uma 'boa causa' e sob
'circunstâncias incomuns'. Isso poderia acontecer se o visitante estiver vindo aos Estados Unidos
para um tipo de tratamento médico que requeira um período mais longo que seis meses. E mesmo
nesses casos, o inspetor do INS junto à fronteira poderá conceder somente os comuns seis meses e
aconselhar a pessoa a solicitar por uma extensão. Extensões para estadias podem ser concedidas,
mas não por mais que seis meses a cada vez. O total de tempo nessa categoria é limitado a um (1)
ano. Os membros da família do portador do visto B-2 podem receber extensões coincidindo com o
periodo de estadia autorizado ao visitante B-2.

Note  que  visitantes  admitidos  aos  Estados  Unidos  como parte  do  VWPP (Programa Piloto  de
Dispensa de Visto) ou Programa de Dispensa de Visto para entrada em Guam têm diferentes regras a
eles aplicáveis concernentes à duração e extensão de estadia. O programa de dispensa de visto tem
sido colocado em efeito para visitantes de muitos países. Nativos desses países não necessitam de
visto para entrar aos Estados Unidos. Veja abaixo, para uma explanação do programa.

Ao  candidato  à  categoria  B,  não  como outras  categorias  de  não-imigrantes,  exige-se  que  um
requerimento seja submetido junto ao Consulado dos Estados Unidos.  Não existem permissões
especiais para serem obtidas do Serviço de Imigração e Naturalização nos Estados Unidos antes que
um visto seja emitido. O processo de solicitação de visto é direto e rápido para muitos estrangeiros,
particularmente da Europa e Japão. O visto pode ser emitido por um longo período de validade, tais
como dez anos e por um ilimitado número de entradas.

O I-94

Quando o turista entra nos E.U.A. um pedaço de papel branco e grampeado no seu passaporte. Esse
documento  é  chamado  I-94.  E  a  data  no  I-94  que  controla  o  período  permitido  a  você  sua
permanencia nos E.U.A., não o carimbo do visto obtido no Consulado. O selo do visto obtido no
Consulado estabelece o último dia que você pode entrar nos E.U.A. com aquele visto. A data no I-94
estabelece quanto tempo você é autorizado a permanecer nos E.U.A.

Programa Piloto de Dispensa de Visto (VWPP)

Note que visitantes admitidos aos Estados Unidos como parte do Programa Piloto de Dispensa de
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Visto (VWPP) ou o Programa de Dispensa de Visto para Guam têm diferentes regras aplicáveis com
relação à duração e extensão da estadia. O programa de dispensa de vistos tem sido colocado em
efeito para visitantes de muitos países. Nativos desses países não necessitam de visto para entrar
aos Estados Unidos. O candidato à categoria B, não como outras categorias não-imigrante, requerem
que uma solicitação seja submetida ao Consulado dos Estados Unidos. Não existe permissão especial
para ser obtida do Serviço de Imigração dos Estados Unidos antes que um visto seja emitido. O
processo de requerimento do visto é direto e rápido para muitos estrangeiros, especialmente da
Europa e Japão. O visto pode ser emitido por um longo período de validade, tais como dez anos e por
um ilimitado número de entradas.
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