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5 Programa de Imigração por Investimento 

EB-5  Immigration Act 

De acordo com a Lei de Imigração Americana Law S. 203(b)(5) Employment-Based Fifth  

Preference Candidatos devem: 

- Investir US $1,000,000 em um Grande Centro Urbano ou investir US $500,000 em 

uma Targeted Employment Area (TEA) 

- Criar e manter um mínimo de 10 empregos permanentes e integrais dentro de 2 
anos 

- Preencher os requisitos de imigração dos EUA 

preparar a  projetos de  investimento e taxa  candidatura e  

Fl uxograma  

1 2 3 4  

Assinar o acordo e  Subscrição aos  Pagamento do  Apresentação da I-526  



 

 

Consulado local dos completar os I-829 candidatura de investmento   
EUA procedimentos  

formais 

Requisito de residência 

Residentes permanentes nos EUA devem 

renovar o Green Card a cada 10anos, e 

não podem deixar os EUA por mais de 183 

dias a cada ano. 

Requisito de Cidadania 

Residentes permanente dos EUA 

(portadores de Green Card) que residiram 

nos EUA por mais da metade dos 5 anos 

após a imigração são elegíveis à cidadania. 

Cidadão americanos são isentos de visto 

em 186  países. 

6 7 

documentação  

5 

investimento de administração aguardar a aprovação   

8  

Entrevista  no   Desembarque  e  Apresentação da  Saída do programa  
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5 Programa de Imigração por Investimento 

Capital de  Contribuição 

US $500,000 (Até 08 de dezembro de 2017)  

Estrutura do Investimento 

Investimento em capital direto. 

Tamanho da Companhia 

Cada subsidiária de responsabilidade limitada captará um total de US $ 2,5 milhões em capital próprio 

através do compromisso de cinco investidores e abrir quatro a cinco clínicas dentárias. Cinco investidores 

contribuem para a empresa e, em contrapartida, recebem uma participação proporcional de 40% da 

empresa. Dental Management Group (DMG) vai operar e administrar as clínicas dentárias. 

Termos e Break-Even 

O termo do projeto de investimento será de 5 anos e o break-even pode ser em até 4 anos. 

Estratégia de Saída 

Após o pagamento das despesas, lucro líquido de 100% do capital de contribuição dos investidores 

estará em prioridade de distribuição. Além do retorno preferencial anual que também pago aos 

investidores. 

Manteremos a operação normal por um mínimo de 5 anos para os investidores 

EB-5 dentro da parceria. 

Vamos criar e manter um mínimo de 10 empregos de  

Duas Promessas  

Two   P  romis  e  s  

Investidores são sócios do projeto 

Investimento Direto T E A    Credibilidade  

Green Card Garantido Retorno de Investimento Preferencial   

Todos  os  locais são certificados TEA  

Garantir a criação e manutenção de 10  
empregos em tempo integral 

Investidores recebem retorno preferencial  
anual antes da saída do projeto.  

1 

3 

2  

4  
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Group (60%) tempo integral por investidor. 



 

 

6 

 EB-5 Conceito de Operações   

DentalHome®||DentalSmart® Dental Care Centers com sede em Charleston, Carolina do Sul, EUA. Com 8 clínicas 

abertas, 3 prontas para serem inauguradas & 13 próximas da abertura, planejamos expandir o projeto para 100 centros 

de atendimento odontológico para atender o Sudeste dos EUA. O objetivo é prover serviços com alta qualidade para 

Americanos a baixo custo, utilizando o modelo de cadeia de lojas para tuar com one-stop shop para serviços dentários 

que opera de forma mais eficiente do que as tradicionais clínicas únicas. 

 

11 EXISTENTES D E N TALHOME® 

 

 

 

  

Murrells  I nle t B lu f ft on Nor th  Charles ton I rm o  

O rangebur g  F or t  Mil l Mannin g S um ter 

Pooler Marietta 1  Spartanburg 
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5 Centros de Operações de Cuidados Dentários 

 

$WLQJLQGRDQHFHVVLGDGHGRPHUFDGRFRPPDLVYHQGDV 

3 UHoRDEDL[RGRJHUDOGD FRQFRUUrQFLD 

AceLWDPRVWRGDVDV VHJXUDGRUDV 

PaFLHQWHVWHPDRSomRGHSDJDU 
HPSDUFHODVVHPMXURV 

2SHUDo}HVIOH[tYHLVFRP P~OWLSORSDFRWHVHVSHFLDLV 

Posição Cada Centro 4 Clínicas Total 

Odontólogo 1.5 6 

Assistente 4 16 

devem  de  metade  a  até  abertas  ser  clínicas  as  Todas  201 8  

FUTURAS INSTALAÇÕES   D E N TA L HOME ®  

Marietta 2 • • Conyers  

• 

Covington 

• Macon • Myrtle Beach  

• Atlanta • Douglasville  

• 

Stone Mountain  

• Greenville 

• Savannah/Abercorn • Summerville  

Coming  s oo n 
O pene d 

Chec k Up 2UDO  
URILOD[

LD  
3  
SUyWHVHVREPHGLGD  

Chec k Up GH5DLR;  
UyWHVHPyYHO  3  

&RURDV  
7  UDWDPHQWRGH&DQD

O  &REHUWXUDGDSROS

D  

Áreas de Serviços da   DentalHome® || DentalSmart ®   

E  F  

  

D V  J E  BEPT  JPT%JGFSFODJBEP  È  U O  $FOUSP  F  E  S 
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(FRQRPLDGHFXVWRVHPRSHUDomR (7 

RGDVDVVHJXUDGRUHVGHVD~GHHGHQWiULDGRV(8$SUHVWDPDWHQGLPHQWR 
HPFDGHLD SHOD DentalHome®||DentalSmart®) 

&RPSDUDWLYRGH9DQWDJHVGDV2SHUDo}HV DentalHome® || DentalSmart®  

Reconhecido pela indústria médica dos EUA, incluindo a 
American Dental Association, a Comissão de 
Credenciamento Dental e o Comitê Regional, para garantir 
que todos os dentista empregados sejam membros da 
associação, a fim de manter o profissionalismo e a 
qualidade do serviço. 

Aceita o seguro geral de saúde pública dos EUA, seguro 
de saúde privado, Medicaid, programa de seguro de saúde 
infantil, gestão de saúde de veteranos, etc. 

Mercado alvo no Sudeste dos Estados Unidos, que ltem 
uma população envelhecida, grande número de 
trabalhadores e áreas que não possuem serviços dentários 

satisfatórios são alvo da DentalHome®. 

 
Todo novo centro de atendimento odontológico criará uma 

série de promoções de marketing essencialmente 
importantes e influentes, com grande aprimoramento. 

 
Fazer bom uso da Internet e estabelecer relacionamento 

interativo com os clientes:  
enviando lembretes de compromisso através de 
mensagens de texto, panfletos de atividades por e-mail e 
usar diferentes plataformas de redes sociais para 
promover a saúde dentária. 

Higienista 2 8 

Técnico em Raio-X 1 4 

Técnico Laboratorial 1 4 

Administrador 1 4 

Funcionários 2 8 

Número de funcionário por Clínica 13.5 54 

Número de funcionários que 

cada clínica deve contratar 
 

54 



 

 

E B - 

9 

 

 
americanos nas áreas rurais, longe das principais cidades. 

 

New York Times:  CBS News:  The Canadian medical  
Seguro Dentário, mas sem Dentistas Aonde foram parar todos os  association journal: 

Dentistas? América enfrenta grave escassez de  
dentistas 

O Potencial do Mercado Dentário nos EUA  

The Tremendous Dental Market in the  US  

Forbes Lists  Odontologia é uma das Indústrias  
mais lucrativas do País .  

2 012  CNBC anuncia os dados anuais de 2011 do  
US Bureau of Labour Statistics :          
O rtodontistas e Dentistas  
Salário Anual 161,750 à 204,670 USD  

U S  News Web  anuncia, 2013 Os 100 Melhores  
Empregos ao redor do Globo  

75 %  dos Americanos Não Possuem serviço  
Odontológico Padrão  

Escassez grave de serviço odontológico nos  
EUA  

Devido à distribuição desigual dos dentistas, há um dentista para cada 948 americanos nas  
principais cidades, como Washington, DC, mas há apenas um dentista para cada 12.300  

Supply Shortage  



 

 

1

0 

  

Aspen Dental:  MedPage Today:  
Abordando a escassez de dentistas nas  Falta de Cobertura afeta Acesso aos Áreas Rurais
 Cuidados na Carolina do Norte 



 

 

Uma Excelente Equipe de Administradores Uma Excelente Equipe de 

ROBERT GAMBLE JR. DMD M.S.  

• Dentista pediátrico e ortodontista com mais de quarenta anos de experiência  
clínica.  

• Doctor of Dental Medicine  received  from   the Medical University of South Carolina  

• P ost-doctor al master ’s degree from the University  of Illinois  

• Life time  m ember   of the American Dental Association  

• Diplomate of the Am erican Board of Orthodontics  

• Fellow of the  W orld Federation of Orthodontists  

M ICHAEL CHUNG    I    Sócio Administrador  

• Especialista Sênior em imigração com mais de  20  anos   de  experi ê nc ia  

• 30   anos   de experiência em negócios internacionais ,  imóveis ,  

administração e imigração  

• Com sucesso administrou vários projetos EB-5 de investimento  

• Atualmente gerencia oito  EB -5  Dental Home ®  

S OSANA CHAN  I   Sócia Administradora  

• Consultora de Imigração Canadense Licenciada   membro da  ICCRC  

• Consultora de Imigração  Licen ciada de  Sask atc hewan  

• Com sucess o orientou mais de mil imigrantes e suas famílias pelo processo  

de imigração  

• Com sucesso administro mais de cem process os EB-5  

CHRISTOPHER TERAS   I   US Attorney  

• Especialista em negócios nos EUA ,  imigração por investimento e emprego  

• Pr esident e   do es c ritório legal, tr abalhando com cas os de profissionais   internacionais ,  qualificados ,  

não qualificados  e estudantes ,  recrutamento pes s oal por posição nos EUA   

NICHOLAS BERNING   I   US Attorney  

• Especialista em negócios nos EUA ,  imigração por emprego e investimento  

• P atrocina casos de profissionais nos  EUA ,  trabalhadores qualificados  ou não s  



 

 

Administração 

Operations Manager 

Dental Management Group ( 
DMG ) 

US Immigration Attorney 

 

US Immigration Attorney 
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Por dentro da DentalHome® || DentalSmart® 

 
DentalSmart® Logo 
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Exam Area Reception Area 

Por dentro da DentalHome® || DentalSmart® 
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