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LLUma equipe de reportagem do meia
hora esteve no endereço da empresa, no
centro do rio, mas não foi atendida

polícia

LLPagam entrada e não recebem o imóvel

Deu com a cara na porta
Famílias acusam empresa de aplicar golpe em financiamento da casa própria
LLLUIZ PORTILHO

luiz.portilho@meiahora.com

A

o menos 20 famílias acusam a empresa Porto Seguro Habitacional, com sede
no Centro do Rio,de um golpe envolvendo financiamento da casa
própria.Segundo as acusações,os
interessados escolhem um imóvel,pagam 5% do valor dele como
entrada e não conseguem morar
na casa nova. Pelo menos três vítimas registraram ocorrência na
1ª DP (Praça Mauá).
Claudia de Castro Fraga, de 33

anos,escolheu um imóvel em Navegantes, em Santa Catarina, pois
está de mudança para lá, com o
marido e dois filhos. Ela afirma
que pagou R$ 15,2 mil de entrada,
em setembro,e ainda não recebeu
o imóvel. A família mora de favor
na casa de uma amiga,em Maricá,
na Região Metropolitana do Rio.
“A Porto Seguro Habitacional
alega que trabalham dependendo
do fluxo de caixa. Eles dizem que
dependem de dinheiro entrar na
empresa para adquirir o imóvel.E
não dão prazo. Enquanto isso, eu
fico na casa de minha amiga.Vendi

meu apartamento para isso.Estou
sem chão”, conta revoltada.
Já Camila Miranda Fogaça,
que pagou R$ 15 mil de entrada
em duas parcelas,uma em dezembro de 2017 e outra em janeiro de
2018, desistiu de esperar a casa
e tentou realizar o distrato. Ela,
entretanto, se recusou a assinar
o acordo porque a Porto Seguro
Habitacional cobrou 30% do valor pago para desfazer o negócio.
“Espero o meu dinheiro de volta.
Não encontrei ninguém que recebeu a casa pela Porto Seguro Habitacional”, denuncia.

Seguradora está na bronca
LLA seguradora Porto Seguro,
que nada tem a ver com a empresa denunciada, também
está na bronca, e já notificou a
outra por uso indevido de seu
nome. Em nota a empresa disse que “não possui serviço de
financiamento imobiliário e
não tem qualquer ligação com
aAssociações de Benefícios Habitacionais Porto Seguro (Um
dos nomes associados à Porto Se-

guro Habitacional, segundo dados de transferência bancária de
uma das vítimas).A companhia
também ressalta que já abriu
notificação contra a empresa”.
A reportagem tentou entrar
em contato com a Porto Seguro
Habitacional,mas não foi atendida. A 1ª DP também foi procurada pelo MEIA HORA, mas
não havia respondido até o fechamento desta edição.

