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1

DOCUMENTOS
PESSOAIS

1.1

SOCIAL SECURITY NUMBER (“SSN”)
O Social Security Number, ou SSN, como é conhecido nos Estados Unidos,
é o equivalente ao CPF/MF no Brasil. O SSN integra a rotina dos cidadãos
e residentes americanos e é necessário para trabalhar, obter e monitorar
benefícios de previdência social, acessar determinados serviços do
governo, estabelecer histórico de crédito junto às agências de crédito ao
consumidor americanas e declarar imposto de renda, dentre outros. O
amplo uso do SSN é resultado da unificação entre a previdência social e o
Internal Revenue Service (“IRS”). A obtenção de financiamentos,
empréstimos e cartões de crédito sem a apresentação do SSN, embora
possível, é atípica e, normalmente, é acompanhada de taxas de juros e
condições de contratação pouco atrativas, se não comprovada relevante
capacidade de crédito. Deste modo, é essencial requerer o SSN tão logo
as condições de obtenção sejam alcançadas.

O SSN é concedido:
aos cidadãos americanos;
às pessoas legalmente admitidas a residir permanentemente no
país (detentores do Green Card);
às pessoas legalmente admitidas a residir temporariamente no país
em razão de autorização de trabalho emitida pelo Department of
Homeland Security (“DHS”);
às pessoas legalmente admitidas a residir no país, sem autorização
de trabalho emitida pelo DHS, mas com motivo válido para obter o
SSN, a ser avaliado pelo Social Security Administration;
às pessoas que necessitam do número para obter benefício ou
serviço, conforme disposto em lei federal.
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O processo para obtenção do Social Security Number “SSN” é simples e
rápido, requer apenas o preenchimento de um formulário, e a apresentação
dos documentos demonstrando o status da imigração (visto, documento de
autorização de trabalho ou certificado de cidadania) e identidade. Na posse de
tais documentos, deve dirigir-se pessoalmente a um escritório de seguridade
social nos Estados Unidos. A análise formal dos documentos e a consulta ao
departamento de imigração geralmente ocorre em poucos dias. O cartão é
emitido e enviado pelo correio.
Crianças e cônjuges que não possuam cidadania americana ou autorização de
residência permanente, além de cônjuges não autorizados legalmente pelo DHS
para trabalhar, não poderão obter o SSN até que determinadas condições
sejam alcançadas. No entanto, essas pessoas deverão ficar atentas à
necessidade de se obter o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number). O
ITIN é um número de identificação fiscal federal emitido pelo IRS para os
indivíduos que, embora sejam obrigados pela lei americana a possuir um código
fiscal, não reúnem as condições para obter o SSN. O ITIN é emitido para
residentes e não residentes. Os critérios para confirmar a obrigatoriedade de se
obter o ITIN podem ser consultados diretamente no IRS.
É importante ressaltar que é proibido manter, concomitantemente, o ITIN e o
SSN. Desse modo, assim que as condições para obtenção do SSN forem
alcançadas, o ITIN deverá ser rescindido, através do envio de uma carta ao IRS
ITIN solicitando providências, no endereço abaixo:
Internal Revenue Office
IRS ITIN Unit
Austin, TX 73301-0057
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1.2

CARTEIRA DE MOTORISTA
A carteira de motorista é um dos documentos mais importantes a serem
obtidos por residentes nos Estados Unidos. Além de demonstrar a

capacidade do indivíduo de legalmente operar veículo automotor, trata-se do
documento mais requisitado como prova de identidade local por órgãos do
governo e pelas mais diversas instituições privadas. O processo para
obtenção da carteira de motorista, embora simples e objetivo, varia de
acordo com o estado.

Atualmente, no estado do Texas, o processo para obtenção da carteira de
motorista dependendo preenchimento de um formulário, do
comprovante de pagamento de uma taxa, da apresentação do SSN e de
um documento de identidade, além de evidência de:
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Presença legal no país;
Residência no estado superior a 30 dias;
Propriedade de todos os veículos em nome do titular do documento
ou declaração afirmando a sua inexistência;
Aprovação nos testes de conhecimento, direção e acuidade visual.

Aqueles que não possuírem SSN e não estiverem aptos a requerê-lo
poderão obter a carteira de motorista, desde que preencham uma
declaração (affidavit) prestando essa informação. Esta opção não é
admitida para a obtenção da carteira de motorista para fins comerciais
(Commercial Driver License).
O pedido de obtenção da carteira de motorista é realizado mediante
comparecimento a um dos postos do Department of Motor Vehicle
(“DMV”) do estado. A necessidade ou não de agendamento prévio para
entregar os documentos e realizar os testes de conhecimento e acuidade
visual depende do posto de atendimento. As impressões digitais e a foto
são tiradas no mesmo local, logo após a aprovação no teste de
conhecimento e realização do teste de acuidade visual. Em seguida, deve
ser agendado o teste de direção, observado o prazo de reciprocidade
mencionado a seguir.
A carteira de motorista brasileira pode ser legalmente utilizada no Texas
por 90 dias, em razão de um acordo de reciprocidade de tratamento do
qual Brasil e Estados Unidos são signatários. O prazo é contado da data
em que se torne residente no estado e desde que a carteira de motorista
brasileira seja válida no Brasil e não tenha expirado. Recomenda-se obter
a carteira de motorista local antes de expirado o prazo de reciprocidade.
Recomenda-se consultar previamente o Texas Department of Public
Safety (“DPS”) para verificar os requisitos atualizados para a obtenção da
carteira de motorista e acordo com o perfil do titular.
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1.3

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
Aqueles que não estiverem aptos e solicitar a carteira de motorista
podem obter um documento de identidade emitido pelo estado do Texas,
conhecido por “Texas ID”. O Texas ID é obtido pessoalmente, por pessoas
de qualquer idade, em qualquer posto do Department of Public Safety
(‘DPS”) do estado. O processo de obtenção é simples e rápido e
compreende os seguintes passos:
Comparecimento a um posto DPS, que, geralmente, se localiza no
mesmo endereço dos postos onde se obtém a carteira de motorista,
no DMV;
Preechimento do formulário “Application for Texas Driver License
or Identification Card”, que é o mesmo para de obtenção de carteira
de motorista;
Comprovação de identidade (passaporte) e presença legal no país;
Comprovação de residência mínima de 30 dias no Texas,
considerada a data de solicitação do documento;
Apresentação do SSN (ou o preenchimento de um affidavit
declarando não possuí-lo);
Pagamento de uma pequena taxa, que varia com a idade;

A fotografia é tirada pelo DPS, que também providencia os cartões com
as impressões digitais. Visitantes temporários e estudantes também
podem solicitar o Texas ID, observando-se os requisitos adicionais.
Para mais informações, consulte os sites:
Social Security Administration: www.ssa.gov
Internal Revenue Service: www.irs.gov
Texas Department of Public Safety: www.dps.texas.gov
Department of Motor Vehicle: www.dmv.org

7

2

CRÉDITO E
FINANCIAMENTO

A economia americana é voltada ao mercado, que se baseia no
crédito. O crédito, por sua vez, é representado por uma pontuação ou,
mais especificamente, pela probabilidade do indivíduo honrar as suas
dívidas. As agências de crédito ao consumidor americanas (Consumer
Credit Report Agencies1) foram criadas por empresas privadas para
coletar informações de instituições financeiras, vinculá-las ao SSN ou
ao ITIN e avaliá-las. O resultado desta avaliação é transformado em
uma pontuação conhecida por FICO Score. Embora os critérios de
avaliação das agências de crédito sejam os mesmos, o FICO Score
pode variar. Por este motivo, credores americanos, tais como
instituições financeiras e empresas de cartão de crédito, utilizam se do
FICO Score das 3 agências de crédito para avaliar o risco da operação
e, deste modo, estabelecer os termos da contratação.

1

Equifax, Experian e TransUnion
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O histórico das informações coletadas é avaliado considerando-se, entre
outros fatores, a regularidade do endividamento e a pontualidade no
pagamento das obrigações. O endividamento, portanto, é importante
para se estabelecer o histórico de crédito. Por outro lado, deter vários
cartões de crédito é considerado um fator de risco e deve ser evitado.
Financiamento de carro e imóvel são as formas mais eficientes de
estabelecer crédito em qualquer estado americano, incluindo o Texas.
Impontualidade no pagamento de contas de água, luz, gás e telefone
também são reportadas para as agências de crédito. A pontualidade,
por outro lado, não acrescenta pontos.
Por diversas razões, muitas instituições financeiras americanas não
aceitam a transferência do histórico de crédito do Brasil para os
Estados Unidos. Por esse motivo, novos residentes podem ter
dificuldade em realizar empréstimos, financiamentos e mesmo obter
cartões de crédito em qualquer estado americano. Embora o cenário
seja conflitante, uma vez que o estabelecimento do novo crédito
depende diretamente da possibilidade de contrair dívidas para poder
honrá-las, uma das alternativas para a solução do problema é a
obtenção do chamado secured credit card. O secured credit card é um
cartão de crédito que, basicamente, autoriza transações até o limite
do saldo disponível na conta a ele associado. Estima-se que, em cerca
de seis meses, já é possível estabelecer um histórico de crédito
relevante.
Além disso, é importante frisar que os indivíduos portadores do ITIN,
detalhado no item Social Security Number (“SSN”), também poderão
requerer cartão de crédito americano. O histórico de crédito, neste
caso, será registrado no ITIN e poderá ser transferido para o SSN
assim que as condições para obte-lo forem alcançadas, bastando
notificar as 3 agências de crédito (Equifax, Experian e TransUnion).
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Há notícias de que a agência de crédito Experian coleta dados
relativos à transações financeiras mesmo que não estejam associadas
à SSN ou ITIN, bastando informar nome e endereço para obter um
relatório de crédito. Esta pode ser uma opção para pessoas com
capacidade de crédito relevante, a fim de obter financiamento de
instituições menos rigorosas.

2.1

CONTA BANCÁRIA
A abertura de conta bancária em qualquer estado americano requer
uma atenção especial, em razão de regras rígidas para prevenir crimes
de fraude e lavagem de dinheiro. Tais regras mudam de estado para
estado, entre bancos e podem variar mesmo entre agências do mesmo
banco, em razão da nacionalidade e do perfil financeiro do cliente.

Alguns bancos estaduais podem ser menos rigorosos com clientes
estrangeiros e oferecer opções de conta mais sofisticadas e taxas bancárias
mais razoáveis.
Para residentes no Texas, a conta bancária pode ser aberta
pessoalmente, em qualquer agência bancária, ou pela internet. A
viabilidade do processo online depende, normalmente, do tempo de
residência e do histórico de crédito. Em geral, são solicitados
documento de identificação, SSN, comprovante de residência,
documentos de imigração (cópia do visto ou autorização de trabalho)
e um depósito inicial. Pode ser solicitada, ainda, uma prova da origem
do valor depositado. Alguns bancos dispensam a apresentação de
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SSN por entenderem tratar-se a abertura de conta bancária de um
procedimento baseado, essencialmente, na comprovação de crédito.
Cumpre ressaltar que não é necessário ser residente no Texas para
abrir uma conta bancária. O que muda em relação aos residentes,
geralmente, são as opções de conta oferecidas. É possível abrir uma
conta bancária como estrangeiro não residente, mediante a
apresentação de passaporte, convertendo-a, mais tarde, tão logo as
condições de residente sejam alcançadas. Bancos internacionais com
presença no Brasil podem auxiliar na abertura da conta americana
mesmo antes de se estabelecer residência no país. Neste sentido, é
possível abrir uma conta internacional em dólares americanos, sujeita
às regras brasileiras. Neste caso, recomenda-se discutir com o banco
de que modo o histórico de crédito será construído nos Estados
Unidos, uma vez que o crédito será um grande aliado na rotina
americana.

12

No Texas, o processo para abertura de contas bancárias corporativas
tendem a ser mais simples. Os documentos básicos para abertura da
conta são os documentos de constituição da empresa localmente,
como filial ou sede, e o Employer Identification Number (“EIN”). O EIN
se refere à identificação da empresa perante o Internal Revenue
Service (‘IRS”) e seria o equivalente ao CNPJ no Brasil. Sole
practitioners, que se assemelham aos empresários individuais no Brasil,
enquandram-se na mesma categoria das pessoas físicas portanto,
utilizam o SSN para a abertura de conta bancária. Não é comum a
abertura de conta bancária corporativa online, uma vez que o perfil da
conta é geralmente estabelecido em conjunto entre o representante
legal da empresa e o gerente bancário, considerando-se os termos do
plano de negócios.

13

3

ESCOLHA
DA ESCOLA

A cidade de Houston oferece as mais variadas e numerosas opções de
ensino público e privado para todas as idades. São mais de 280 escolas
privadas, uma vasta rede de ensino público organizada através distritos
escolares, que beneficiam diferentes áreas da cidade. Há, ainda, os
programas vanguard e magnet, que, apesar de integrarem o sistema
público de ensino, se diferenciam- das escolas convencionais, por
apresentarem um foco curricular especial. Ainda integram o sistema
público de ensino as escolas charter, operadas diretamente por pais,
professores e comunidades. Todos os sistemas públicos de ensino do
Texas são administradas pelo Texas Education Agency.

,

Até os 5 anos de idade, as opções de escola, em Houston, são
exclusivamente privadas . Diversas escolas privadas são acreditadas pelo
Texas Private School Acreditation Commission,
Exceto nos casos de estudantes que apresentem maior risco de evasão escolar, situação em que crianças
de maiores de 4 anos de idade podem ser aceitas nos programas pré-escolares de ensino público. Para maiores
informações recomenda-se consultar o Houston Independent School District:
www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/8053/early%20childhood/
PK%20Enrollment%20FAQs%2018-19.pdf
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cuja principal função é monitorar a qualidade do ensino. O
acreditamento das escolas privadas, no entanto, não é obrigatório.

O Texas é o segundo maior estado americano em número de escolas públicas.
As escolas públicas convencionais, em Houston, são organizadas em 24
distritos escolares, que operam sistemas de ensino primários e secundários,
independente e separadamente da municipalidade, do condado ou do
estado. O maior distrito escolar do Texas, e o 7º maior dos Estados
Unidos, é o Houston Independent School District (“HISD”). Nas escolas
públicas convencionais de Houston, os alunos são matriculados nas
escolas mais próximas das suas residências.
As escolas magnet integram e são administradas de acordo com o
sistema de ensino público convencional. A principal característica das
escolas magnet é a de apresentarem currículos específicos, como artes,
matemática, línguas estrangeiras, vanguard, entre outros. O vanguard
magnet é um tipo de programa de ensino magnet, de currículo
acelerado, desenvolvido especialmente para atender crianças com alto
rendimento intelectual (Gifted and Talented). O processo de seleção
para qualquer programa magnet é rigoroso e compreende a inscrição
pela internet em até 5 escolas em qualquer localidade. Além de testes, as
escolas podem realizar sorteios. Em Houston, a escola vanguard magnet
mais notória é a Carnegie Vanguard High School, que se posiciona,
regularmente, entre as 10 melhores escolas de ensino médio do país.
As escolas charter são escolas públicas não convencionais, operadas
diretamente por pais, professores ou pela comunidade. Estas escolas
adotam o currículo escolar básico, estabelecido por diretrizes estaduais,
e se diferenciam na oferta de programas especiais. Embora não integre o
sistema de ensino organizado pelos distritos, há distritos escolares,
como o Houston Independent School District, que criam as suas próprias
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escolas charter. Assim como as escolas magnet, são escolas de opção e
não consideram a localização de residência do aluno. Os processos de
seleção tendem a ser rigorosos, e sorteios podem ser realizados.

O Texas Education Agency disponibiliza informações sobre os perfis dos
distritos escolares e das escolas considerando a performance dos alunos,
aspectos demográficos, programas escolares, dentro outros, relativos aos
últimos 5 anos. Tais perfis são divididos por níveis de instrução, em:
escola primária (elementary school), ensino fundamental (middle
school), ensino médio (high school) e charter schools. Há, inclusive, uma
ferramenta que possibilita comparar os perfis das escolas.
As escolas públicas são ainda classificadas, em âmbito nacional, por
estado, conforme determinados indicadores de qualidade, baseados
essencialmente em como a escola prepara os seus alunos para o sucesso
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pós-secundário (universidade ou carreira). Esta classificação é realizada
pelo Great Schools, uma instituição nacional, sem fins lucrativos, que
avalia e classifica escolas privadas, charters e públicas, desde o
pré-primário (pre-kindergarten) até o ensino médio (high school). A
classificação segue a escala de 1 a 10, segundo a qual 10 seria a
pontuação mais alta e 1, a pontuação mais baixa. O cálculo é baseado em
5 temas escolares (the Test Score Rating, Student or Academic Progress
Rating, College Readiness Rating, Equity Rating and Advanced Courses
Rating) e alerta para disparidades de disciplina e frequência.
Rotineiramente, as famílias americanas procuram definir o local da
residência de acordo com classificação da escola pública, uma vez que,
nas escolas públicas convencionais, o critério para matrícula é a
residência dentro da área de cobertura da instituição de ensino.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE OS SITES:
Collaborative for Children: www.collabforchildren.org
Houston Area Independent Schools: www.houstonprivateschools.org
Houston Independent School District: www.houstonisd.org
Private School Review: www.privateschoolreview.com
National Center for Education Statistics: nces.ed.gov
National Charter School Research Center: charterschoolcenter.ed.gov
Houston Area Independent Schools/Magnet: www.houstonisd.org/magnet
Great Schools: www.greatschools.org
Texas Department of Family and Protective Services: www.dfps.state.tx.us
Texas Education Agency: tea.texas.gov
Texas Private School Accreditation Commission: www.tepsac.org/app/index.html#/home
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4

SEGUROS DE SAÚDE

O campus do maior complexo médico do mundo - o Texas Medical Center,
uma organização sem fins lucrativos que concentra diversos dos maiores
líderes mundiais em medicina e pesquisa, além do maior hospital
pediátrico, o Texas Children´s Hospital, e o maior hospital especializado no
tratamento de câncer do mundo, The University of Texas MD Anderson
Center Cancer, localizados no coração de Houston.

Em Houston, assim como em todo o país, o atendimento médico é
viabilizado, essencialmente, através dos seguros de saúde privados,
ofertados pelos empregadores, ou contratados diretamente pelos
beneficiários. Há, ainda, os seguros de saúde públicos, administrados pelos
governos federal e estadual. As maiores companhias privadas de seguro
utilizadas por empregadores em Houston são: Cigna, United Health Group,
Anthem, Aetna e Humana.

Pessoas físicas que precisam contratar seguro de saúde utilizam um serviço
oferecido e operado pelo governo federal, ou independentemente por alguns
estados, para contratar seguros de saúde por valores acessíveis. Trata-se do
Health Insurance Marketplace, também conhecido por Marketplace ou Exchange.
O serviço é prestado através de websites, call centers ou pessoalmente,
nos postos de atendimento.
20

Pequenas empresas podem utilizar o Small Business Health Options
Program (“SHOP”) Marketplace para fornecer seguro de saúde para os
seus funcionários.
Durante o processo de análise do perfil da família, indivíduo ou empresa,
o consultor do Marketplace deverá ter acesso a informações tais como
estrutura e renda familiar, ou perfil da empresa para identificar a
possibilidade de enquadramento em:
créditos tributários ou outras formas de desconto que podem tornar
a contratação do seguro mais acessível;
cobertura através do Medicaid e Children’s Health Insurance
Program (“CHIP”) no estado.

No âmbito dos seguros públicos, há o Medicare e o Medicaid. O Medicare
é o programa federal social de assistência médica disponibilizado para
pessoas acima de 65 anos de idade, ou portadores de deficiência grave,
independentemente da renda familiar. O Medicaid é um conjunto de
programas sociais de assistência médica criados no âmbito federal, mas
administrados pelos estados, que considera, especialmente, a população
de baixa renda. Ambos os programas são destinados aos residentes
permanentes e possuem coberturas muito limitadas, além de uma
contraprestação financeira. O estado do Texas disponibiliza consultores
que avaliam a possibilidade de enquadramento dos interessados e
indicam o programa mais adequado.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE OS SITES:
The Department of State Health Services: dshs.texas.gov
Health Insurance Marketplace: www.healthcare.gov
Texas Health and Human Service: hhs.texas.gov
Medicare: medicare.com
Medicaid Program Eligibility and How to Qualify: eligibility.com/medicaid/texas-tx
Your Texas Benefits: yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/programs/health

21

5

COMPRAR OU
ALUGAR UMA CASA?

Em Houston, em razão da diversidade de regiões e da extensão
territorial da cidade, o aluguel de curto prazo é uma boa opção para
aqueles que precisam explorá-la não só para identificar os locais que
mais se aproximam do estilo da família, mas também para observar,
rotineiramente o trânsito. Como é comum nas grandes cidades
americanas, em Houston, o trânsito é particularmente relevante. Há
diversos edifícios residenciais construídos especificamente para fins de
locação, mobiliados ou não, que podem oferecer planos de contratos de
curto, médio e longo prazos.
Outro fator relevante para algumas famílias pode ser o condicionamento
da localização da residência à qualidade da escola pública circunscrita.
Em algumas regiões, a disponibilidade de casas para venda é limitada.

Há que se considerar, ainda, o tempo da permanência na cidade e o
local onde se pretende morar para comparar fatores que incluem as
taxas anuais de aumento do aluguel e de financiamento, custos de
transações de compra (taxa de corretagem e de transferência), entre
outros. HAR, Redfin e Zillow são alguns dos websites especializados na busca

de imóveis para compra e locação no Texas.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE OS SITES:
Homes and Rentals: www.har.com
Redfin: www.redfin.com
Zillow Explore Homes in Texas: www.zillow.com/tx/
23

6

SERVIÇOS
CONSULARES

Diferentemente das embaixadas, que tratam das relações entre os
países, os consulados são responsáveis pela prestação de assistência
aos cidadãos de seu país no exterior, bem como pelo atendimento de
cidadãos estrangeiros para a concessão de vistos. Os consulados
brasileiros estão presentes em mais de 100 países, nos 5 continentes.
A assistência consular é direito de todo cidadão, assegurado por
tratados internacionais. Para maiores informações acerca dos serviços
consulares, incluindo serviços de emergência, consulados itinerantes,
emissão de documentos e vistos, endereços, alertas e recomendações,
recomenda-se consultar o Portal Consular do Ministério das Relações
Exteriores brasileiro, responsável pela rede consular.
Além dos serviços consulares dedicados, exclusiva e diretamente, aos
cidadãos, há os serviços consulares de difusão cultural e os serviços de
promoção comercial. Os serviços de promoção comercial são
prestados pelos Setores de Promoção Comercial (“SECOM”) e são
destinados às empresas dos cidadãos ou aos cidadãos interessados em
realizar negócios no exterior. A principal missão dos SECOM’s dos
consulados é promover e estimular as relações comerciais entre
brasileiros e americanos, respeitadas as suas jurisdições. O consulado

brasileiro de Houston é a sede da jurisdição responsável pelos estados do
Texas, Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, New Mexico e Oklahoma. O
SECOM de Houston poderá ser contatado através do email:
secom.houston@itamaraty.gov.br.

Consulado Geral do Brasil em Houston

houston.itamaraty.gov.br/pt-br/promocao_comercial.xml
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7

CHECKLIST

A elaboração deste material não pretende, e não deve pretender, esgotar os
assuntos relacionados a aspectos relevantes relacionados ao mercado texano e
ao estabelecimento de brasileiros no estado. Neste contexto, foi elaborado o
checklist abaixo, contendo algumas providências que se recomenda sejam
observadas como parte do planejamento da mudança para o Texas ou, mais
especificamente, para Houston. Deste modo, uma vez obtido o visto, que
determinará o status de cada integrante da família, recomenda-se:

ANTES DA
VIAGEM
Banco

Contatar bancos, brasileiros, americanos e texanos para as avaliar as melhores opções para
abertura de conta corrente e formas de construção de crédito, considerado o perfil da família, ou
mais especificamente, do titular da conta.

Escola

Uma vez analisadas as prioridades da família no que diz respeito à educação, contatar as
escolas que melhor se encaixam no plano familiar para avaliar a necessidade de realização de
testes de admissão, testes de equivalência, documentos e condições de matrícula, incluindo a
possibilidade de início durante o ano letivo, além de vacinas complementares, conforme
abordado anteriormente.
Para as famílias que optam por escola pública e que desejam residir nas regiões das
escolas melhores avaliadas, avaliar a disponibilidade de moradia nas regiões
oficialmente circunscritas às escolas.

Residência

Em qualquer cenário, ou seja, havendo ou não a necessidade de procura por escolas,
avaliar a possibilidade de viagem de reconhecimento da cidade e agendamento prévio
de visita a condomínios de aluguel ou agentes imobiliários, caso a opção imediata seja a
aquisição de imóveis. É sempre possível, também, realizar as pesquisas prévias pela
internet.

Carteira de motorista
e passaporte
Seguro de saúde

Confirmar a necessidade de renovação da carteira de motorista brasileira
e passaporte.

Confirmar a necessidade de contratação de seguro de saúde internacional no Brasil
ou as condições e prazos em que eventual seguro contratado por empregador
passarão a vigorar nos Estados Unidos.
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APÓS A
VIAGEM
Social Security
Number ou ITIN

Solicitar o Social Security Number ou ITIN, de acordo com o perfil da família.

Carteira de Motorista
ou Texas ID

Após 30 dis de residência no Texas, solicitar a carteira de motorista ou
Texas ID;

Escola

Observar os procedimentos para a matrícula na escola, quando aplicável;

Banco

Uma vez alcançado o status de residente americano, converter eventual conta bancária para
não-residentes se houver condições de melhorar o perfil bancário.
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Consulado Geral do Brasil em Houston
Setor de Promoção Comercial e Turismo
1233 West Loop South, Suite 1150
CEP 77027 - Houston, TX, Estados Unidos
(+1) 713 961 3063
secom.houston@itamaraty.gov.br

Apex-Brasil
SAN - Centro Empresarial CNC
Quadra 05, Bloco C, Torre II, salas 1201 a 1701
CEP 70040-250 - Brasília, DF, Brasil
www.bebrasil.com.br
(+55 61) 2027 0202
internacionalizacao@apexbrasil.com.br
apexbrasil@apexbrasil.com.br
www.apexbrasil.com.br
/apexbrasil

