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RENOVAÇÃO (B1 / B2) 

O requerente com o visto emitido tem o prazo para a renovação de até 12 meses após o seu 
vencimento com o benefício da isenção de entrevista. A Zorzal Assessoria irá preencher o formulário 
DS 160 e enviar os documentos abaixo ao Consulado do RJ para análise da concessão do visto. O 
Consulado se reserva do direito de chamar para uma entrevista se achar necessário. 
OBS: O (a) requerente NÃO tem direito se caso já tenha tido Visto Americano negado. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

-   PASSAPORTE ATUAL E ANTERIOR COM O VISTO. (o visto não pode estar rasurado, violado, é 
obrigatório estar em prefeitas condições) 
 

- 1 FOTO TAMANHO 5X5 COM TESTA E ORELHAS TOTALMENTE EXPOSTA. (mulheres, 
preferência cabelo amarrado, homens usem gel, caso o cabelo caia sobre a testa) 
 

- PRAZO ATÉ 15 DIAS ÚTEIS 

SE O VISTO ESTÁ VENCIDO HA MAIS DE 12 MESES NÃO É CONSIDERADO RENOVACAO DE VISTO. 

Solicitantes com visto expirado em até 12 meses, que no momento da emissão de seu último 
visto, tinham idade inferior a 16 anos ou acima de 65 anos, devem agendar uma visita ao CASV 
para que suas informações biométricas sejam coletadas (digitais e foto). Estes solicitantes não 
necessitam agendar entrevista no Consulado ou Embaixada. 

DADOS BANCARIOS 
 

Para  depósito torna-se necessário o envio do 
comprovante via e-mail para concluir o serviço solicitado. 

Banco do Brasil 
Ag: 0021-3     -     C/C: 46447-3 
CNPJ: 09.687.728/0001-08 
ZORZAL ASSESSORIA TURISMO LTDA  

- Concordando em adquirir os nossos serviços, gentileza agendar o seu atendimento para melhor 
atendê-lo. 
 

- Obs: Caso o requerente não possa comparecer na Zorzal, solicite o nosso serviço virtual. O 
formulário será preenchido por e-mail, o pagamento via depósito e a documentação enviada por 
SEDEX ou entregue por um representante de sua confiança. 
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