EB-5

C A P I TA L

1

civitas
[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]

O Programa EB-5:
uma ponte permanente entre
culturas para sua família e as
próximas gerações.

O QUE HÁ POR TRÁS DE UM NOME?


Civitas em latim significa tanto “cidade“ como “cidadania“,
refletindo as raízes de nossa empresa: servir nossa
comunidade, atraindo investimentos de cidadãos globais.



Na última década, a trajetória de investimentos do Civitas
evoluiu para além de nossa cidade, abrangendo a Costa
Oeste, a Costa Leste, e os mercados no centro dos EUA. Com
uma competência cultural cada vez mais profunda e senso
de cidadania global, continuamos criando oportunidades
que geram riqueza para as cidades americanas, a
comunidade e os investidores locais e do exterior.

A ponte Margaret McDermott ajuda a conectar os bairros da cidade natal do Civitas Capital Group em Dallas, Texas. É
um símbolo do propósito da nossa empresa: criar oportunidades que geram valor para nossos investidores e a sociedade.
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“Este documento não constitui uma oferta,
solicitação ou recomendação de venda nem
solicitação de oferta para compra de quaisquer
valores mobiliários, produtos de investimentos
ou serviços de consultoria em investimentos. Esta
apresentação inclui apenas informações resumidas, não
contendo todas as informações necessárias para tomar
uma decisão de investimento. Qualquer oferta desse tipo só
poderá ser feita para investidores qualificados, por meio de
oferta formal com entrega de documentos (por exemplo, um
memorando confidencial de colocação privada acompanhado
de termo de subscrição) ou outros materiais aplicáveis, que
descrevam os termos concretos da transação.”
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S OB R E

CIVITAS CAPITAL GROUP
Civitas é um gestor global de investimentos alternativos com histórico de uma
década de liderança no Programa EB-5. Devido à sua especialização no setor
imobiliário e hoteleiro dos EUA, o Civitas já ajudou investidores de mais de 40
países a participar do Programa de Visto de Investidores Imigrantes EB-5 em
seu caminho para viver o Sonho Americano.
Para encontrar investimentos que funcionem para os investidores EB-5, o
Civitas se concentra em estratégias de investimento diferenciadas e de nicho,
operando uma plataforma de investimentos alternativos de bilhões de dólares,
que atende tanto investidores institucionais como investidores individuais
qualificados do mundo todo.
A vantagem competitiva do Civitas vem de sua profunda especialização nos diversos
mercados dos EUA, combinada com sua competência cultural internacional.

Temos orgulho de estar
desempenhando bem nosso papel,
ao ajudar investidores a concluir seu
processo de imigração e recuperar plenamente
seu investimento. Somos gratos a cada um desses
clientes por sua confiança no Civitas.”
Civitas é um gestor global de investimentos fundado em 2009 por Daniel J. Healy e Rafael Anchia e sediado em
Dallas, Texas. Escaneie o código QR ou acesse o bit.ly/CivitasStory para ler sobre a história de nossa fundação:
De uma cafeteria à One Arts Plaza.

CEO | Dan Healy
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BENEFÍCIOS DO GREEN CA RD

VISÃO GERAL
D O P R O GR A M A E B - 5

O Programa de Investidores Imigrantes EB-5
do governo dos EUA oferece aos estrangeiros a
oportunidade de obter residência permanente nos
EUA (o “green card”) para eles e seus familiares
imediatos, através de investimento em uma
empresa americana que crie novos empregos.
O investimento “em risco” deve levar à criação
de pelo menos 10 empregos americanos por
investidor. Em troca, o investidor, seu cônjuge
e filhos solteiros menores de 21 anos podem
se tornar elegíveis para receber o Green Card
americano de forma permanente, permitindo que
eles morem e trabalhem em qualquer lugar nos
Estados Unidos.

Nós não oferecemos nenhuma representação ou garantia em relação à sua condição de cumprir com todos
os requisitos do Programa EB-5 e não fornecemos e nem vamos fornecer nenhum aconselhamento jurídico
sobre seu status de imigração ou conseqüências fiscais para você com relaçao ao seu investimento.
Antes de participar, você deve consultar seu advogado de imigração, bem como consultores financeiros
e fiscais. Esta não é uma oferta ou recomendação de venda ou solicitação de uma oferta de compra de
valores mobiliários, produtos de investimento ou serviços de consultoria. Tal oferta só pode ser feita a
investidores qualificados por meio da entrega de um memorando confidencial de colocação privada ou
outros materiais similares que contenham uma descrição dos termos concretos e relevantes. Informações
atualizadas em fevereiro de 2020.
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CUSTO DO ENSINO
SUPERIOR MAIS
BAIXO
Em comparação com
estudantes estrangeiros

AUTORIZ AÇÃO DE
TRABALHO

Poder conseguir um emprego em
qualquer parte dos EUA.

FLE XIBILIDADE DE
RESIDÊNCIA
Morar em qualquer lugar
nos EUA

PRIVILÉGIOS EM
VIAGENS

CAMINHO PARA A
NACIONALIDADE

Poder sair e entrar nos EUA à
vontade, sem visto

Poder se tornar um cidadão
dos EUA

ACESSO À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL

ACESSO AO
MEDICARE

STATUS
PERMANENTE

Poder aproveitar os benefícios
do seguro de saúde do governo
dos EUA a partir dos 65 anos,
após residir nos país por
cinco anos

Poder residir de forma
permanente, contanto que você
cumpra as leis dos EUA

Poder receber benefícios de
aposentadoria, como uma
renda suplementar, depois de
contribuir para o sistema da
Previdência Social

SEM
NECESSIDADE DE
RENOVAÇÃO

Desde que você solicite a
substituição de seu documento
(green card) a cada 10 anos
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FATOS RELEVANTES

Assinatura do
contrato de 15 anos
com a prefeitura de
Dallas para ser gestor
exclusivo do “Cit y of
Dallas Regional
Centre”

2009-10
Civitas lançou
oficialmente o seu
P R IME IR O
F UNDO E B - 5

DI V E R SOS F UNDOS
DE IN V E S T IME N T O
FIZERAM A
DE V OL UÇ ÃO DO
C A PI TA L PA R A
IN V E S T IDOR E S E B 5
P R IME IR A
P E T IÇ ÃO I- 8 2 9
DO CI V I TA S
A P R O VA DA
P E L O US CIS

P R IME IR A
P E T IÇ ÃO I- 5 2 6
DO CI V I TA S
A P R O VA DA P E L O
US CIS

2 011

2012-13
L A NÇ A DO O
P R IME IR O
P R O JE T O E B 5
DO CI V I TA S C OM
M A IS DE 10 0
IN V E S T IDOR E S
Civitas é escolhido
por três cidades
como parceiro
exclusivo EB-5

2 014

2 015

Civitas foi nomeado
gestor de um fundo
criado para estimular
o desenvolvimento
econômico no sul
de Dallas

Diversos fundos de
investimento receberam as

Devolução de mais de

A P R O VAÇ ÕE S DA
P E T IÇ ÃO I- 8 2 9

MIL HÕE S DE
C A PI TA L PA R A
IN V E S T IDOR E S E B 5

2 016

USD 8 5

2 017
Ultrapassou a cifra
de USD 1 bilhão de
ativos sob gestão em
toda a empresa*
Atingiu mais de

USD 6 0 0

MIL HÕE S DE
C A PI TA L E B - 5

2 018

2 019
Atingiu mais de

USD 70 0

MIL HÕE S E M
C A PI TA L E B - 5
Recebeu o prêmio
IIUSA I-829 pela
6ª vez

Fechados os primeiros
investimentos na
Califórnia e New York
Atingiu mais de

USD 5 0 0

MIL HÕE S E M
C A PI TA L E B - 5
*AUM inclui fundos gerenciados e compromissos de consultoria. O desempenho passado
não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os resultados reais podem variar.
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A história por trás do NYLO Dallas South Side Hotel
Agora com o nome de Canvas Hotel Dallas, este foi um projeto de
Retrofit para a recuperação de um edifício histórico de 1911, reaberto
como um hotel boutique em 2012. Civitas usou uma estrutura de
capital única que incluiu New Market Tax Credits, Historic Tax Credits
e um empréstimo do Dallas Police and Fire Pension para aumentar os
retornos ajustados ao risco para nossos 11 investidores EB-5.
Movidos por uma incessante criatividade, Civitas se aprofunda cada
vez mais para descobrir oportunidades que outros não conseguem ver.

HISTÓRICO
D 0 C I V I TA S

100%
60+

DE TAXA DE APROVAÇÃO
DE PROJETOS EB-5

FUNDOS
TOTALMENTE
SUBSCRITOS

40+

100%

PAÍSES DE ORIGEM
DE INSTITUIÇÕES E
INVESTIDORES ATENDIDOS

DE TAXA DE APROVAÇÃO
DAS PETIÇÕES I-829

1,000+

PETIÇÕES
I-526
APROVADAS

DIVERSOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
JÁ DEVOLVERAM O CAPITAL PARA OS SEUS INVESTIDORES

MAIS DE USD 700 MILHÕES EM INVESTIMENTOS EB-5

Civitas é reconhecido como
# 12, # 71 e # 57 “EMPRESA
DE CRESCIMENTO MAIS
R ÁPIDO EM DALL AS”
em 2014, 2015 e 2016

Civitas Capital
Group recebe o
prêmio CONNECT
DESENVOLVEDOR DO
ANO em 2017 e 2018.

Finalista dos prêmios
D CEOs 2017 Financial
Executives Awards na
categoria “EQUIPE
FINANCEIR A
MAIS INOVADOR A”

Dan Healy, CEO do Civitas, faz parte do
CONSELHO DE ADMINISTR AÇÃO DA
INVEST IN THE USA (IIUSA), associação
sem fins lucrativos que representa a
indústria do EB-5, e já foi presidente do
COMITÊ DE MELHORES PR ÁTICAS da
referida entidade

A taxa de aprovação de 100% do USCIS para petições I-829 afiliadas ao Civitas mencionadas neste documento refere-se à petições
que o USCIS adjudicou totalmente até a presente data e, portanto, não inclui petições que (i) ainda não foram adjudicadas; (ii) foram
voluntariamente retirados pelo peticionário; ou (iii) estejam em qualquer estágio de apelação de uma adjudicação inicial. O sucesso
das petições afiliadas ao Civitas, adjudicadas até o momento, não garante sucesso em casos futuros. O desempenho passado não é
necessariamente indicativo de resultados futuros. Os prêmios não são necessariamente específicos para os fundos EB-5 e não são
indicativos do sucesso do projeto. Em fevereiro de 2020.
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TRANSAÇÕES EB-5 CONCLUIDAS
ENCORE

EL FENIX

CANVAS HOTEL DALLAS

ALTA MAPLE STATION

THE ALEXAN

OAKS TRINITY

USD 15.000.000 | 30 investidores em dívida

USD 8.500.000 | 17 investidores em dívida

USD 5.500.000 | 11 investidores em ações

USD 11.500.000 | 23 investidores em ações

USD 53.500.000 | 107 investidores em dívida

USD 5.000.000 | 10 investidores em ações

Call center e portfólio associado de
investimentos imobiliários em Dallas, Texas

Expansão e renovação de restaurantes
em Dallas, Texas

Renovação de hotel boutique de
76 quartos em Dallas, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 249 unidades em Dallas, Texas

Residencial multifamiliar com 388 unidades
e espaço para restaurantes em Dallas, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 166 unidades em Dallas, Texas

2010

ZANG TRIANGLE

3700M

USD 8.000.000 | 16 investidores em dívida
Residencial multifamiliar com
260 unidades em Dallas, Texas

2011

KPMG PLAZA

USD 64.000.000 | 128 investidores em dívida USD 65.000.000 | 130 investidores em dívida
Empreendimento de uso misto de
387 unidades em Dallas, Texas

2011
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2010

Edifício de Offices de 18 andares com
certificação LEED em Dallas, Texas

2012

2013

2013

2013

2013

RIVERA ON BROADWAY

ALTA YORKTOWN

FAIRFIELD INN & SUITES
BY MARRIOTT IN SOUTH TEXAS

USD 11.000.000 | 22 investidores em ações

USD 9.000.000 | 18 investidores em dívida

USD 5.000.000 | 10 investidores em ações

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 290 unidades em San Antonio, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 226 unidades em Dallas, Texas

Três Fairfield Inn & Suites Marriott
em Eagle Ford Shale Region, Texas

2014

2014

As transações descritas estão encerradas para investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As premiações
não são necessariamente específicas para os fundos EB-5 e não são indicativas do sucesso do projeto. Todas as transações atualizadas em fevereiro de 2020.

2014
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TRANSAÇÕES EB-5 CONCLUIDAS
PASÉA HOTEL & SPA

HARVEST LOFTS

LAKEWEST & SIMPSON PLACE

ALOFT & ELEMENT
DALLAS LOVE FIELD BY MARRIOTT

FAIRFIELD INN & SUITES
BY MARRIOTT IN WEST TEXAS

28TWENTYEIGHT

USD 14.500.000 | 29 investidores em dívida

USD 10.000.000 | 20 investidores em dívida

USD 10.000.000 | 20 investidores em dívida

USD 11.500.000 | 23 investidores em dívida

USD 6.500.000 | 13 investidores em dívida

USD 3.000.000 | 6 investidores em dívida

Hotel de Luxo com 250 quartos
em Huntington Beach, California

Residencial multifamiliar com 242 unidades
+ espaço para locação em Dallas, Texas

Dois residenciais para idosos com serviços
de vida assistida em Dallas, Texas

Hotel Starwood (duas marcas) com
224 quartos em Dallas, Texas

Dois hotéis Fairfield Inn & Suites by Marriott
na região de Permian Basin, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 94 unidades em Dallas, Texas

2014

2014

2015

THE TRADITION AT LOVERS LANE

RESIDENCE INN
DALLAS CANYONS HOTEL

HUDSON EXCHANGE

ALTA STRAND

USD 26.500.000 | 53 investidores em dívida

USD 5.000.000 | 10 investidores em dívida

USD 33.000.000 | investidores em dívida

USD 20.000.000 | 40 investidores em dívida

Residencial de Alto Padrão para idosos com 312
unidade em Dallas, Texas

Hotel Marriott com 103 quartos de nivel superior
para estadia prolongada em Dallas, Texas

Empreendimento de uso misto de Alto Padrão
em Jersey City, New Jersey

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 400 unidades em Dallas, Texas

2014
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2014

2015

2015

2015

HOTEL ALESSANDRA

1414 TEXAS DOWNTOWN

2015

2015

USD 18.500.000 | 37 investidores em dívida USD 57.500.000 | 115 investidores em dívida
USD 3.500.000 | 7 investidores em ações
Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 267 unidades em Houston, Texas

Hotel de luxo com 223 quartos
em Houston, Texas

2015

As transações descritas estão encerradas para investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As premiações
não são necessariamente específicas para os fundos EB-5 e não são indicativas do sucesso do projeto. Todas as transações atualizadas em fevereiro de 2020.

2015
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TRANSAÇÕES EB-5 CONCLUIDAS
TRADEHOUSE AT
BULVERDE MARKETPLACE

THE BALDWIN AT ST. PAUL SQUARE

AC & RESIDENCE INN BY MARRIOTT
DALLAS BY THE GALLERIA

PRINTHOUSE

DELAWARE LOFTS

CIRCA CENTRAL AVENUE

USD 11.500.000 | 23 investidores em dívida

USD 8.500.000 | 17 investidores em dívida

USD 13.500.000 | 27 investidores em dívida

USD 5.500.000 | 11 investidores em dívida

USD 10.000.000 | 20 investidores em dívida

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 330 unidades em San Antonio, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 271 unidades em San Antonio, Texas

Hotel Marriott (duas marcas) com
256 quartos em Dallas, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão com
71 unidades + espaço para locação comercial
em New Rochelle, Nova York

Residencial multifamiliar tipo Loft de Alto Padrão
com 176 unidades em Denver, Colorado

USD 7.500.000 | 15 investidores em dívida
USD 5.000.000 | 10 investidores em ações

2016

2016

2016

2017

2017

VICTOR PROSPER

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT
& HOME2 SUITES BY HILTON

MERITAGE COMMONS

RACE STREET LOFTS

THE TRADITION-BUFFALO SPEEDWAY

ALTA EASTERLY

USD 13.000.000 | 26 investidores em dívida

USD 7.000.000 | 14 investidores em dívida

USD 20.000.000 | 40 investidores em dívida

USD 29.000.000 | 58 investidores em dívida

USD 9.500.000 | 19 investidores em dívida

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 216 unidades em Dallas, Texas

SpringHill Suites by Marriott com 128 quartos
e Home2 Suites by Hilton com 107 quartos em
McKinney, Texas

Expansão de 145 quartos em um resort de luxo,
operativo e rentável, em Napa Valley, Califórnia

USD 7.500.000 | 15 investidores em dívida
USD 4.000.000 | 8 investidores em ações

Senior Living de Alto Padrão para idosos com
321 quartos em Houston, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 157 unidades em Walpole, Massachusetts

2016

2016

2016
16

2016

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 227 unidades em Phoenix, Arizona

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 189 unidades em Fort Worth, Texas
2017

2017

As transações descritas estão encerradas para investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As premiações
não são necessariamente específicas para os fundos EB-5 e não são indicativas do sucesso do projeto. Todas as transações atualizadas em fevereiro de 2020.

2017
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TRANSAÇÕES EB-5 CONCLUIDAS
540 WAVERLY

THE TRADITION-WOODWAY

E OUTRAS MAIS EM 2021

GERANDO VALOR
COM COMPETÊNCIA
MULTICULTURAL
Desde a sua fundação em 2009, Civitas se comprometeu a
construir confiança com nossos parceiros de investimento,
independentemente do país de origem.

USD 41.660.000 | 75 investidores em dívida

USD 11.000.000 | 22 investidores em dívida

Residencial de Alto Padrão para idosos com
314 unidade em Houston, Texas

Residencial multifamiliar de Alto Padrão
com 133 unidades em New York, New York

2018

2019

Cultivar competência cultural verdadeiramente internacional
é uma das nossas principais prioridades. Trabalhamos duro
para oferecer oportunidades em mercados que correspondam
às necessidades dos investidores EB-5 em tamanho, estrutura
e cronograma. Orgulhamo-nos de oferecer soluções
diferenciadas e de nicho - nada estandarizado.
Baseando-se nos mesmos princípios que construíram a marca
da empresa em investimentos EB-5, o Civitas Capital Group
expandiu sua base de investidores para incluir family offices,
instituições e cidadãos estrangeiros interessados em investir
em imóveis nos EUA, mas que não estão necessariamente
interessados na imigração por meio de Investimento EB-5.
Para atender às necessidades de uma base diversificada de
investidores, em mais de 40 países, os funcionários do Civitas
falam, em conjunto, mais de uma dúzia de idiomas e os
investimentos da empresa vão da Califórnia à Nova York.
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ESTUDOS DE CASO NO

ESTUDOS DE CASO NA

TEXAS

CALIFÓRNIA

PROJETO: The Tradition at Lovers
LOCALIZAÇÃO: Dallas, Texas

PROJETO: Paséa Hotel & Spa
LOCALIZAÇÃO: Huntington Beach, California

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL

The Tradition at Lovers é um projeto residencial de
luxo destinado à terceira idade, com 312 unidades
residenciais, localizado no coração de Dallas, Texas.
O Civitas aportou um empréstimo mezanino de
USD 26.500.000 proveniente de 53 investidores
EB-5 para financiar parcialmente este projeto.
Estrategicamente posicionado na intersecção de
dois dos bairros mais famosos do centro de Dallas, o
The Tradition at Lovers Lane oferece acomodações
de alta qualidade para idosos em um ambiente
familiar extermamente agradável.

Pasea Hotel & Spa é um luxuoso hotel de 250
quartos localizado em Huntington Beach, California,
a sudoeste de Los Angeles. O Civitas forneceu um
empréstimo mezzanino de USD 14.500.000 proveniente
de 29 investidores EB-5 para financiar parcialmente
este projeto. O Pasea Hotel & Spa é membro da
Meritage Collection, um grupo de quatro hotéis de
luxo que pertencem e são operados pelo Pacific
Hospitality Group.

PROJETO : 3700M
LOCALIZAÇÃO : Dallas, Texas

PROJETO : Meritage Commons
LOCALIZAÇÃO : Napa Valley, California

VISÃO GERAL

VISÃO GERAL

3700M é um projeto residencial multifamiliar com
387 unidades de Alto Padrão que conta com uma
área reservada para locação comercial, localizado na
movimentada região de Uptown, em Dallas, Texas.
Civitas forneceu um empréstimo sênior EB-5 de USD
64.000.000 proveniente de 128 investidores que
financiaram parcialmente este projeto. A Forest City
(NYSE: FCE.A), incorporadora deste empreendimento,
é uma empresa de desenvolvimento imobiliário
reconhecida nacionalmente, negociada em bolsa há
mais de 50 anos.
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O Meritage Commons é uma expansão de 145 quartos
do atual Meritage Resort & Spa, um resort de luxo
reconhecido mundialmente e localizado na região
vinícola de Napa Valley, California. O Civitas concedeu
um empréstimo mezanino EB-5 de USD 20.000.000
proveniente de 40 investidores para financiar
parcialmente este projeto. O Meritage é um dos resorts
da região do vinho mais próximo de São Francisco e
possui um Wellness Spa, salas de degustação de vinhos
e espaço para eventos ao ar livre.
Os estudos de caso fornecidos não representam de forma abrangente os negócios do Civitas EB-5
Capital ou de suas afiliadas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados
futuros. Os resultados reais podem variar.

Os estudos de caso fornecidos não representam de forma abrangente os negócios do Civitas EB-5
Capital ou de suas afiliadas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados
futuros. Os resultados reais podem variar.
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ESTUDO DE CASO EM

NOVA JERSEY
PROJETO: Hudson Exchange
LOCALIZAÇÃO: Jersey City, New Jersey
VISÃO GERAL
Hudson Exchange é um empreendimento de uso misto
Classe A em Jersey City, New Jersey, localizado do
outro lado do Rio Hudson, na direção de Manhattan,
New York. O Civitas forneceu um empréstimo
mezanino EB-5 de USD 33.000.000 proveniente de
66 investidores para financiar parcialmente este
projeto. Hudson Exchange faz parte de um plano
de desenvolvimento imobiliário maior que, em
conjunto com o Hudson Apartments, está sendo o
primeiro passo para a construção de uma comunidade
de grandes proporções nos próximos 10 anos. A
Forest City (NYSE: FCE.A), incorporadora deste
empreendimento, é uma empresa de desenvolvimento
imobiliário reconhecida nacionalmente, negociada em
bolsa há mais de 50 anos.

ESTUDO DE CASO EM

NOVA YORK

PROJETO: Printhouse
LOCALIZAÇÃO: New Rochelle, New York
VISÃO GERAL

Os estudos de caso fornecidos não representam de forma
abrangente os negócios do Civitas EB-5 Capital ou de suas afiliadas.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de
resultados futuros. Os resultados reais podem variar.
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Printhouse é um empreendimento residencial de
Alto Padrão com 71 unidades e área para locação
comercial, em New Rochelle, New York. O Civitas
forneceu um empréstimo mezanino de USD
5.500.000 proveniente de 11 investidores EB-5 para
financiar parcialmente este projeto. A Printhouse
tem mais de 280 metros quadrados de espaço
comercial para locação no térreo. Megalith Capital
Management e East & Hudson Real Estate são os
desenvolvedores deste empreendimento.

Os estudos de caso fornecidos não representam de forma
abrangente os negócios do Civitas EB-5 Capital ou de suas afiliadas.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de
resultados futuros. Os resultados reais podem variar.
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NOSSA EQUIPE SE DESTACA
PER ANT E A CONCORRÊNCIA

GESTÃO DE ATIVOS
“A divisão de gestão de ativos é responsável por monitorar o progresso
da construção, liberando os recursos para os desenvolvedores e
acompanhando a criação de empregos.”

LIDERANÇA EB-5
“A vantagem competitiva do Civitas vem de sua profunda
especialização nos mercados dos EUA, aliada à sua competência em
lidar com a cultural internacional. Desde 2009, ajudamos investidores
de mais de 40 países a conquistar e aproveitar o Sonho Americano
por meio do programa EB-5.”

Uma vez iniciada a construção de um projeto, recebemos solicitações mensais de desembolsos
por parte dos desenvolvedores, mediante apresentação dos comprovantes de gastos, na forma
de recibos e faturas. Analisamos todas estas solicitações para garantir que os fundos estão
sendo utilizados de acordo com o orçamento original e cronograma da obra, bem como que
o projeto está sendo realizado conforme o planejado. Contamos também com empresas de
vistoria independentes para verificar se o trabalho foi realizado, antes de liberar quaisquer
quantias. Também realizamos periodicamente nossas próprias visitas ao local para confirmar
o andamento da obras. Ao monitorar de perto as despesas de construção e outras métricas
relevantes, podemos estimar a criação de empregos em tempo real e garantir que está tudo
progredindo conforme o planejado. Todos os trimestres enviamos aos investidores um relatório
sobre a evolução do projeto e da criação de empregos, além de outras informações relevantes.

Somos um líder inquestionável na indústria EB-5. Há 10 anos, ajudamos os investidores a
navegar pelas águas do EB-5 em sua jornada rumo à residência permanente nos EUA. Mais
do que isso, Civitas liderou esforços na reforma do EB-5, visando medidas de integridade e
melhores práticas do setor que ajudaram a apoiar e fortalecer toda a indústria do EB-5.

TIL L IE BORCHERS
D I R E T O R D E G E S TÃ O D E AT I V O S

JON AT H A N K ERN

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

PRESIDENTE E CIO

“Civitas faz muito mais do que apenas mantê-lo atualizado sobre
seu investimento. Nossa equipe está comprometida em gerenciar
seu investimento e desenvolver um relacionamento que vai muito
além do EB-5.”

INVESTIMENTOS
“Nosso comitê de investimento é formado por especialistas
nas áreas imobiliária e financeira. Através de nossa
experiência conjunta, entendemos como gerenciar os ciclos
de alta e baixa de mercado.”
Nos aprofundamos para descobrir estratégias que os outros não percebem,
aproveitando nossa rede de especialistas, para trazer aos nossos clientes
oportunidades de investimento atraentes e de alta qualidade.

ROOT V IK PAT EL
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
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Expandindo o sucesso obtido no EB-5, Civitas também oferece estratégias diferenciadas de
investimento de nicho, nos segmentos imobiliário e hoteleiro dos EUA, através de nossa
divisão de investimentos alternativos. A empresa possui mais de USD 1,7 bilhão de ativos
sob gestão alocados em mais de 60 investimentos. Estamos aqui para ajudar os investidores
globais a cumprir suas metas financeiras, pensando também em sua família no longo prazo,
mesmo depois de receberem sua residência permanente.

R A FA EL A NCHIA
CO-FUNDADOR E DIRETOR GERAL
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Rafael Anchia, Co-Fundador e Diretor
Geral do Civitas Capital Group
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Civitas é um dos poucos
gestores de centros regionais
EB-5 que já ajudou, com sucesso,
investidores tanto a obter o visto de
residência permanente incondicional nos
EUA como o reembolso de seus investimentos.”
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EB5 - O PROCESSO DE INVESTIMENTO
E IMIGRAÇÃO
AVALIAR O INVESTIMENTO
E PREPARAR A FONTE
DE FUNDOS
1. Preencher o questionário
de investidor do Civitas
2. Analisar os documentos
legais do projeto
3. Preparar a documentação
da fonte dos fundos
com seu advogado
de imigração

INVESTIR

PREPARAR A PETIÇÃO INICIAL
- FORMULÁRIO I-526

Civitas confirma o recebimento
dos fundos e emite um recibo
para o investidor

O advogado de imigração do
investidor prepara a petição
inicial no Formulário I-5262
para protocolar junto ao USCIS
(Serviço de Cidadania e Imigração
dos Estados Unidos, agência do
Departamento Americano de
Segurança Interna)

PERÍODO DE INVESTIMENTO1:
O capital do investidor é
considerado “em risco” a partir do
momento em que os fundos são
recebidos e a documentação legal é
assinada.Os fundos permanecerão
investidos de acordo com os termos
estabelecidos na documentação do
projeto selecionado

GLOSSÁRIO DE TERMOS

32 a 49 meses *

PROTOCOLAR A
PETIÇÃO INICIAL FORMULÁRIO I-526
O advogado de imigração
do investidor protocola
a petição inicial no
Formulário I-526 junto
ao USCIS, acompanhada
do pacote completo de
todos os documentos
pertinentes ao processo

ADJUDICAÇÃO DA
PETIÇÃO INICIAL FORMULÁRIO I-526
(USCIS toma uma decisão)
USCIS notifica o
advogado de imigração
do investidor sobre
sua decisão

*Por favor, leia abaixo. Retrogresso do visto EB-5 para cidadãos
chineses pode estender os tempos de processamento.

4 - “ FORMUL ÁRIO I-829 ” significa “Formulário I-829 - Petição de

capital do investidor permanece investido na empresa comercial .

Empreendedor para Remover as Condições da Residência Permanente”. Este
formulário é submetido pelo investidor estrangeiro que deseja peticionar
ao USCIS a remoção das condições de seus status de residente permanente,
bem como a remoção das condições do status de residente permanente de
seus dependentes qualificados. O formulário I-829 é apresentado em nome
do investidor por seu advogado de imigração, e inclui as evidências de que o
investidor cumpriu com todos os requisitos do Programa EB-5, conforme descrito
na sua petição inicial, o Formulário I-526.

por Empreendedor Estrangeiro”. Este formulário é utilizado para fazer a
requisição submetida pelo investidor estrangeiro que deseja peticionar ao USCIS
para o status de imigrante sob os regulamentos do Programa EB-5. Se aprovado,
o investidor, seu cônjuge e os filhos solteiros com menos de 21 anos de idade
podem solicitar o status de residente permanente. A petição realizada através
do formulário I-526 é apresentada em nome do investidor pelo seu advogado de
imigração, e inclui evidências de que o capital, legalmente obtido, está sendo
investido em um projeto que cumpre com as regras do programa EB-5.

3 - “ CARTÃO DE RESIDENTE PERMANENTE ” significa o cartão
emitido pelo USCIS para residentes permanentes como prova de autorização para
residir e trabalhar nos Estados Unidos. O cartão de residente permanente também
é conhecido como “green card”, e ele permanecerá condicional até a petição feita
através do Formulário I -829 seja aprovada.

VISTO DE IMIGRANTE
OU AJUSTE DE STATUS
Após aprovação da petição
I-526, o advogado de
imigração do investidor
protocola (1) a aplicação para
o visto de imigrante ou (2)
para o ajuste de status (AOS)

INVESTIDOR RECEBE
O “GREEN CARD
PERMANENTE” CARTAO
DE RESIDENTE
PERMANENTE

USCIS REVISA O FORMULÁRIO I-829

PROTOCOLAR A PETIÇÃO DO
FORMULÁRIO I-829
(Remoção de condições)
90 dias antes da da data de
expiração do green card,
o advogado de imigração
do investidor protocola o
Fomulário I-829 4
junto ao USCIS

24 meses

23.5 a 54 meses

6.6 a 10.6 anos

1 - “ PERÍODO DE INVESTIMENTO ”significa o período durante o qual o
2 - “ FORMUL ÁRIO I-526 ”significa “Formulário I-526 - Pedido de Imigração
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PERÍODO DE STATUS DE RESIDENTE
PERMANENTE CONDICIONAL

INICIAR O PROCESSO DE IMIGRAÇÃO (USCIS)

DOCUMENTOS LEGAIS ASSINADOS
E FUNDOS TRANSFERIDOS

“GREEN CARD
CONDICIONAL”
EXPIRA

90 dias antes da expiração
do green card

PREPARAR

EMISSÃO DO “GREEN
CARD CONDICIONAL”
CARTÃO DE RESIDENTE
PERMANENTE3

5 - “ PERÍODO DE SUSTENTAÇÃO ” significa o período durante o qual
um investidor deve manter seu investimento “ em risco “. Esse período começa
com a data “resident since”, que consta no seu primeiro green card, e termina
dois anos depois, na data “card expires” que também consta no mesmo green
card inicial.

O investidor recebe uma carta do USCIS
estendendo o seu status legal. O
investidor se torna elegível para receber
seu principal de volta apenas se o seu
PERÍODO DE SUSTENTAÇÃO5 terminar.

USCIS TOMA UMA DECISÃO
(Adjudicação do I-829)
Após a aprovação da petição do
formulário I-829 as condições
são removidas e a residência se
torna permanente.

Nota: Reviado em Fevereiro de 2020 *Este cronograma serve apenas para fins informativos gerais. As médias apresentadas não tentam fornecer uma estimativa precisa
dos atuais tempos de processamento, e o tempo real necessário para concluir o processo de imigração EB-5 podem variar, às vezes de forma significativa, com base no
investimento selecionado, circunstâncias individuais e outros fatores. Os potenciais investidores da República Popular da China (excluindo Hong Kong e Taiwan) devem
observar que o departamento dos EUA estabeleceu uma data limite de disponibilidade de visto para os requerentes de visto através do Programa de Centro Regional
EB-5 oriundos da China, o que resultará em atrasos significativos no Passo [3] no processo descrito acima. Com a criação desse excesso de pedidos de vistos, pode-se
levar vários anos entre a aprovação pelo USCIS da petição do formulário I-526 de um investidor da China, India e Vietnam, e o tempo que o visto EB-5 estará disponível,
para permitir que tal investidor garanta um visto de imigrante e adquira o status de residente permanente condicional no país (seja através do processamento de visto
de imigrante em um Consulado ou Embaixada dos EUA, ou através de solicitação de ajuste de status nos Estados Unidos). Essa excesso de pedido de vistos pode também
exigir o prolongamento da duração de um investimento EB-5 aplicável, o que poderia atrasar a possível (mas não garantida) devolução do investimento. Por favor, entre
em contato com seu advogado de imigração para discutir as circunstâncias específicas do seu caso e como o excesso de pedidos de vistos pode afetá-lo. Por favor, revise o
Private Placement Memorandum e o Subscription Agreement aplicáveis para obter mais informações detalhadas.
Este documento não constitui uma oferta ou solicitação com relação à compra ou venda de qualquer título em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou solicitação não seja
autorizada ou a qualquer pessoa a quem seria ilegal fazer tal oferta ou solicitação. As informações e opiniões fornecidas são apenas para fins informativos e pode incluir
visualizações, estimativas e informações de outras fontes que podem ou não ser precisas. Todas as informações estão sujeitas a alterações ou correções sem aviso prévio.
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FAQs - PERGUNTAS FREQUENTES
QUAIS SÃO AS TA X AS ENVOLVIDAS PARA
PARTICIPAR NO PROGRAMA EB-5?
O valor do investimento principal, conforme definido pelo Governo
Federal dos EUA
 Taxa administrativa do Civitas
 Honorários do advogado de imigração
 Taxas governamentais do USCIS (o custo pode variar, dependendo
do número de membros da família)
 Assessoria profissional adicional, como consultoria fiscal,
traduções, remessas etc.

QUEM RECEBE RESIDÊNCIA PERMANENTE ATRAVÉS
O PROGRAMA EB-5?
No âmbito do programa EB-5, os dependentes qualificados do
investidor imigrante (“Requerente Primário”), quais sejam, o
cônjuge e dependentes menores de 21 anos e solteiros, são elegíveis
para obtenção de status de residente permanente com base no
investimento qualificável do requerente principal. A princípio todos
recebem o green card condicional e, no final, eles podem se tornar
residentes permanentes com a aprovação de uma petição I-829,que
elimina as condições de sua residência.

MEU INVESTIMENTO EB-5 TEM RISCO DE PERDA?

Por lei, todo capital investido no EB-5 deve estar “em risco”. Portanto, o
investimento não pode ser garantido - isto é, sem risco - se for qualificar
como um investimento EB-5. “Em risco” geralmente significa aquele
sujeito a negócios normais e risco financeiro. Outros riscos incluem o
fracasso da empresa em atender os requisitos de criação de empregos
diretos e/ou indiretos. Embora nenhum investimento possa ser garantido,
os investimentos do Civitas são estruturados especificamente para
minimizar seu risco no máximo possível. Estes e outros riscos são descrito
em detalhes na documentação fornecida para cada investimento.
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PODEMOS APORTAR FUNDOS VINDOS DE UM AMIGO,
PARENTE OU DE UM EMPRÉSTIMO?

Sim. Muitas vezes, os pais ou membros da família fazem doações para
que seus filhos ou parentes possam aplicar para o EB-5. Esses fundos são
colocados sob o mesmo nível de escrutínio que aqueles provenientes
de um investidor que esta fazendo para si mesmo com seus próprios
fundos. Uma instituição financeira pode conceder um empréstimo,
porém os bens pessoais do investidor devem servir de garantia a este
empréstimo. Em outras palavras, o empréstimo deve ser garantido por
propriedade pessoal ou participações em um negócio.

TENHO QUE MORAR NA MESMA CIDADE OU ESTADO
ONDE FICA O PROJETO EB-5?
Não, pois o visto EB-5 permite que você tenha a liberdade de morar,
trabalhar ou viajar para qualquer lugar nos Estados Unidos.

QUANTO TEMPO LEVA O PROCESSO COMO UM
TODO, DESDE O RECEBIMENTO DO GREEN CARD
ATÉ A CONCLUSÃO, COM A DEVOLUÇÃO DO MEU
INVESTIMENTO DE VOLTA?

Cada investimento do Civitas está estruturado para fornecer o tipo certo
de capital para os desenvolvedores, atendendo aos requisitos legais do
programa EB-5. Devido a esses fatores de investimento individuais, o
período de investimento pode variar significativamente e isso depende,
frequentemente, do país de origem de cada investidor. Como regra, a
Civitas se esforça para estruturar investimentos com 5 a 7 anos, mas é
sempre possível e, talvez, até provável que o período de investimento
possa ser mais longo.

COM QUE FREQUENCIA EU PRECISO ESTAR NOS EUA
DEPOIS DE RECEBER MEU GREEN CARD CONDICIONAL?
“A nova regra declara que você deve estar nos EUA a cada três meses
ou há uma chance de que seu green card seja revogado. Se você
pretende ficar fora dos EUA por um ano ou mais, você deve solicitar
uma permissão de reentrada junto ao Serviço de Cidadania e Imigração
dos EUA (USCIS), em formulário apropriado, antes de deixar o país.
As autorizações de reentrada geralmente são válidas por dois anos,
a partir da data de emissão. Portanto, se você estiver fora dos EUA
e ultrapassar a data em que a licença foi emitida, você pode ser
impedido de entrar nos EUA.”

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE CRIAÇÃO DE
EMPREGO EB-5?

O principal requisito para cada investidor do programa EB-5 é
demonstrar a criação de 10 novos empregos americanos, em tempo
integral, como resultado do seu investimento. Podem ser empregos
diretos e/ou indiretos. Empregos Diretos são aqueles gerados pelas
relações tradicionais de trabalho, com contrato de trabalho entre
empregado e empregador. Os modelos de investimento EB-5 do
Civitas geralmente conta com empregos indiretos e induzidos,
esses tipos de trabalho são aqueles resultantes do impacto dos
gastos diretos de salário recém-rcebidos na economia, ou de outras
atividades econômicas ocorrendo através do investimento, como
os gastos com a construção. O Civitas projeta e verifica todas as
formas de criação de empregos para cada projeto, em conjunto com
economistas terceirizados.

EU PRECISO PAGAR IMPOSTOS NOS EUA DEPOIS
UMA VEZ QUE RECEBA O GREEN CARD?

Depois de receber um green card (residência permanente legal nos
EUA), você tornar-se automaticamente um residente fiscal nos EUA. Os
residentes fiscais dos EUA devem declarar toda a sua renda à Receita
Federal dos EUA (IRS), não importando onde a renda foi gerada. A partir
de 2012, eles também deve relatar algumas informações sobre ativos
financeiros estrangeiros.

POSSO ME TORNAR UM CIDADÃO AMERICANO
UMA VEZ QUE RECEBO O GREEN CARD?

Você pode solicitar a cidadania dos EUA depois de ter morado nos
Estados Unidos. Estados por pelo menos cinco anos com seu green card.

ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS PROJETOS DO CIVITAS?
Na última década, a trajetória de investimentos do Civitas evoluiu
para fronteiras além da nossa cidade natal de Dallas, abrangendo a
Costa Oeste, a Costa Leste, e os mercados no centro dos EUA. Nós já
fizemos projetos EB-5 na maioria dos principais mercados em todo
o país, veja na página 12 deste folheto a lista completa de nossas
transações EB-5 concluídas.

EU VOU RECEBER A DEVOLUÇÃO DO MEU
INVESTIMENTO NO CIVITAS? QUANDO?

Cada investimento do Civitas é estruturado para fornecer o tipo certo
capital para os desenvolvedores, atendendo aos requisitos legais do
Programa EB-5. Devido a esses fatores de investimento individuais, o
período de investimento pode variar significativamente e isso depente,
frequentemente, do país de origem de cada investidor. Como regra,
o Civitas se esforça para estruturar investimentos com períodos de 5
a 7 anos, mas é sempre possível e, talvez, até provável, que o período
de investimento possa ser mais longo. Da mesma forma, o retorno
projetado sobre o capital de cada investidor variam significativamente
com base no projeto e nos riscos. Por favor, certifique-se de consultar
a documentação da oferta definitiva de cada investimento para
determinar os termos de investimento juntamente com todos os riscos
associados com o investimento.

POSSO VISITAR O ESCRITÓRIO
DO CIVITAS E SEUS PROJETOS
EB-5 ANTES DE TOMAR A
DECISÃO DE INVESTIMENTO?
É claro. Nós encorajamos você a fazê-lo. Nós acreditamos que o
elemento mais importante de quase todo investimento são as
pessoas que irão executá-lo, por isso queremos que você tome
uma decisão consciente, realizando sua due diligence tanto no
seu parceiro EB-5 como em seus projetos. O Civitas tem sua
sede no centro de Dallas, Texas, EUA, mas nossa equipe viaja
constantemente pelo mundo e pode antendê-lo onde você está.
Envie-nos um e-mail para ir@civitascapital.com para comentar seu
interesse em uma reunião presencial em seu país de origem ou
agendar uma visita ao nosso escritório/ projetos nos Estados Unidos.
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C I V I TA S E B -5 C A P I TA L

DIGITALIZAR

1722 Routh Street | Suite 800 | Dallas, Texas 75201 USA
+1 214 572 2300 | info@civitascapital.com | civitascapital.com
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