
 
  

 

Legalização de estrangeiros, Documentos, 

Habbiba Assesssoria 
 

Vistos de Turismo e Trabalho. 
Isaias Amorim 

Sócio Gerente Habbiba. 

Credibilidade e Profissionalismo. 
Estas são as marcas da Habbiba Assessoria que tem a frente seu sócio gerente, Isaias 
Amorim, profissional com larga experiência no mercado de assessoria de legalização de 
estrangeiros no Brasil, obtenção de vistos consulares e no trâmite de processos junto à Policia 
Federal e Ministérios, e em legalizações de documentos junto à Embaixadas e Ministérios. Por 
ser sediada em Brasília, além da agilidade de se encontrar próxima aos órgãos e entes estatais 
nacionais e estrangeiros, a Habbiba oferece custas de honorários bem mais acessíveis do que 
as outras empresas sediadas em outros estados. 

Especialista em Imigração 
 

A Habbiba fornece assessoria  e consultoria jurídica às 
empresas Multinacionais e Nacionais na obtenção de 
visto de trabalho para contratação de mão de obra 
estrangeira: assistência técnica, marítimos, artistas, 
desportistas, diretores, administradores, especialistas 
técnicos, etc. Nas prorrogações e transformações de 
vistos temporários em permanentes. Assessoria nos 
casos de reunião familiar e solicitações ao Conselho 
Nacional de Imigração. Completa assessoria ao 
investidor estrangeiro em seu estabelecimento e 
instalação no Brasil, desde a criação da empresa à 
obtenção do visto de permanência. 

Serviço Oferecido: 
          A Habbiba Assessoria oferece um serviço de qualidade, com 
credibilidade e agilidade junto aos órgãos competentes em Brasília, 
podendo representar a Empresa contratante, por meio de procuração: 
  
Embaixada(s): 
Legalização de faturas comerciais e documentos em geral, bem 
como obtenção de 
Vistos de Turismo e de Negócios. 
   Policia Federal 
Autorização para compra de produtos químicos 
Emissão de Registros 
 Ministério das Relações Exteriores 
Reconhecimento de documentos junto ao DAC 
 Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercio 
Exterior 
Localizar processo 
Protocolar e acompanhar até o deferimento solicitação do 
regime Ex-Tarifário  
Localizar LIs junto ao DECEX 
 Ministério do Trabalho 
Protocolar e acompanhar até o deferimento solicitações vistos 
para mão de obra estrangeira 
  Ministério da Agricultura 
Protocolar solicitações de Rótulos e acompanhar até o 
deferimento 
Solicitar Mapas 
 Ministério da Justiça 
Solicitar certidão negativa 
 Denatran 
Protocolar e acompanhar até o deferimento, no caso de 
importação de veículos. 

A Habbiba Assessoria oferece  
 

Serviço Web 
E suas vantagens do serviço on-line. Interferindo diretamente 

no  
Custo e Benefício. 

Skype: Sempre mostrara quando estivermos on-line. 
Vantagem: Economia de gasto com telefone. 
Site: Será atualizado constantemente. 
Após atualizado: Todos clientes receberão e-mails informando a 
situação da documentação. 
Procedimento: Informa todo histórico da documentação. 
Segurança: Cada cliente possui um desktop único, inerente ao seu 
cadastro e senha. 
 Aviso: Caso o cliente esteja em deslocamento, será informado por 
e-mail, da atualização de sua documentação. 

Contato: 
Site:www.habbiba.com - Skype: Isaias.Amorim - Cel:  61) 8134-0231 ou (61)  78136539 - Escritório:(61)3301-5510-E-mail: 

ita@habbiba.com - Endereço: QR 1 A Conjunto RT Lote 24 Apto 101– Candangolandia  Brasília - DF CEP: 71727-140 
 

http://www.habbiba.com/
mailto:tupisan@terra.com.br

