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New England, USA

A pegadinha de comprar
A PRESA FÁCIL QUE SONHA EM REALIZAR UM SONHO DE COMPRAR A CASA PRÓPRIA QUEM É?
Paulo Monauer
Fotos Paulo Monauer

T

em muita gente que mora
aqui nos USA que realizou este sonho de comprar
um, dois ou três imóveis no Brasil,
vivendo aqui nos EUA. O câmbio
do dólar na troca por reais anima
qualquer um que tem este sonho.
A entrada fica mais fácil, as condições de compra são favoráveis, a
prestação fica mais baixa, e alguns
tem a condição de em 3 ou 4 anos
quitar seu imóvel no Brasil. Coisa
que lá, levaria uns 25 anos. Um
imóvel quitado no Brasil, trás renda e ajuda a pagar o segundo imóvel e assim vai. Correr atrás de grana e de bens duráveis é a meta de
todo brasileiro aqui na América.
Nestes últimos 10 anos, apareceram em Boston, inúmeras
imobiliárias brasileiras vendendo
mil coisas no Brasil; consórcio de

carros, caminhões, apartamentos,
empreendimentos imobiliários na
planta, e por ai vai. A credibilidade da construtora sempre vem com
umas fotos de alguns empreendimentos finalizados por ela e às
vezes nem isso, só com uma foto
do ‘maquete’ do imóvel, e isso já
é ou era o suficiente para começar
as vendas aqui na América. Teve
muita gente picareta que migrou
para o ramo, sem conhecer nada
da coisa, pois tinha muitos trouxas para cair nas pegadinhas dos
espertos.
É uma verdade incontestável
que tem muita gente que se deu
bem nesta história e hoje têm um,
dois, três imóveis no Brasil e está
super satisfeita, ‘porém junto com
o joio vem o trigo os aproveitadores de plantão’, e tem muita gente
que perdeu muito dinheiro com
estas compras nas escuras destes
imóveis.

• PONTO UM: Comprar um
imóvel ou qualquer bem durável
ou não no Brasil com alguém que
não tem o direito de sair e entrar
nos EUA é um risco enorme que
aconselho a você a NÃO FAZER.
O cara esta vendendo uma nuvem
para você, pois ele não conhece e
nunca foi lá verificar o empreendimento.
• PONTO DOIS: Muitas vezes
nós temos aqui na América vendedores que sempre moraram
do Mato Grosso no Brasil e estão
vendendo imóveis em Santa Catarina (exemplo). Isso é um sério
risco para o comprador, se o vendedor esta vendendo um imóvel
de uma região que ele nunca visitou e nem conhece. Repito, ele
esta vendendo uma nuvem para
você, pois além de não conhecer
o estado que está vendendo o

imóvel, ele não nunca foi lá ver
o imóvel antes de vender (está é
uma prerrogativa fundamental de
um corretor com credibilidade e
indispensável para a negociação,
o corretor precisa conhecer o imóvel), pois se ele não tem a condição de ir e vir nos USA, desconfie
e muito, muito mesmo? Suas verdinhas suadas merecem respeito
e cuidado este vendedor tem tudo
para ser um charlatão. Mais uma
vez fique esperto!
• PONTO TRÊS: Procure saber
se o ‘vendedor surfista virtual’
de venda de imóveis no Brasil
tem licença para vender Imóveis no Brasil ou aqui nos EUA,
peça suas credenciais, se vai fazer negócio com ele, e claro tire
uma cópia desta credencial para
seus recordes, se ele não tem
ou se nega dar uma cópia deste

documento para você, esqueça
do cara, você está entrando no
‘conto da carochinha’ você está
sujeito a ser uma presa fácil de
um aproveitador. Se você tem
uma cópia da credencial dele de
vendedor aqui dos EUA ou do
Brasil, ai caso se você perder seu
dinheiro ou tiver algum problema
com a compra do bem, você pode
denunciá-lo na organização de
classe dele, aqui nos EUA ou no
Brasil. No Brasil o vendedor precisa ter o diploma do curso obrigatória de vendas imóveis para
exercer a profissão de ‘Técnico
de Transações Imobiliárias’. No
EUA ele precisa ter o ‘Diploma de
Realty’. Amigo se o vendedor não
tiver, você esta negociando com
um ‘Picareta’, sem aval nenhum.
Quer colocar seu dinheiro em risco? Compre um ‘bem’ com ele.

Os brasileiros de Boston já perderam mais ou menos 2 milhões de dólares com compra de imóveis no Brasil

Prefeitura de São Mateus Espírito Santo
Vamos há alguns exemplos de empreendimentos vendidos aqui em Boston que deram um rombo de mais de
quase 2 milhões de dólares nestes últimos 10 anos para os brasileiros (você
pode ter sido umas destas vítimas).

Residencial São Francisco e Residencial Santa Clara
Só em um apartamento, um brasileiro perdeu mais $100 mil dólares
Até hoje sem solução. Nunca ficou pronto.

• IMOBILIÁRIA LUCIANO
COSTA
Em Goiânia - Empreendimento
Parque das Rosas – Flor de Liz e
Flor de Lotus
Ipatinga - Empreendimento –

• IMOBILIÁRIA SELECTA
PLUS
Em Vitória - Construtora Lorenge
O prédio ficou pronto. Mas na
hora de entregar as chaves dos imóveis
a construtora só aceitava financiamento

da CEF, ou dois fiadores, muita gente
perdeu muito dinheiro e inúmeros corretores sem credencial nenhuma (picaretas) ganharam muito dinheiro. Muita
gente não conseguiu se qualificar para o
financiamento e perderam suas economias ou tiveram uma devolução parcial
do que pagaram. Os ‘vendedores desqualificados’ omitiram o fato na hora da
venda que os proprietários teriam que
ter esta condição ou aquela qualificação
na hora de pegar as chaves. Os vendedores picaretas ou surfistas do ramo, se
deram bem, e estão hoje circulando e
sem dizem com credibilidade na praça.
• PROCASA IMÓVEIS
Construtora Criciúma - Quebrou o dono foi preso em Santa
Catarina e deixou um rombo na comunidade que até hoje os brasileiros
lembram. Acredito que foi uns dos
maiores rombos na comunidade brasileira de Boston. Tem muito ‘Catarina
em Boston’ e investidores de imóveis,
principalmente no Brasil. Todos perderam muito, e os vendedores venderam empreendimentos que sabiam que
não iriam entregar pois a construtora

estava quebrando, pois não tinha recursos para cumprir inúmeros compromissos assumidos a longa data.
• SBVENUE
Empreendimento
EUROGREEN em Natal - Nunca foi entregue o rombo financeiro nos bolsos
dos brasileiros foi enorme, o dono na

época teve que fugir para o Brasil.
• PREMIER BRAZIL REALTY
CORPORATION, INC.
Empreendimento - Venda de Terrenos em São Mateus – ES
Venderam lotes em terras que não
poderiam ser loteadas. Totalmente ilegal! Picaretagem!

Os 20 cheques dado pelo Sr. Murilo
da Silva para quitar a dívida dos terrenos

