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Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Campina Verde, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, IZABELLA MARIA DE ALMEIDA ZANDONADI, CPF/CNPJ nº 
02523143607, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Campina Verde, Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 
38270-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 23.071,03, em 
19/12/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 855552793746-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 18054, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Campina Verde . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Campina Verde. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE CAMPINA VERDE - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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IMIGRAÇÃO 5 ESTRELAS
 O Exército Brasileiro continua acolhendo refugiados 

venezuelanos escapando da grave crise humanitária do 
país vizinho. Nos dois últimos dias, 34 imigrantes dei-
xaram os abrigos da Operação Acolhida em Pacaraima 
(RR). A turma que é acolhida é muito bem recebida. Nada 
de pé na estrada. Um avião da FAB levou esse último gru-
po de venezuelanos para o Rio de Janeiro – é o processo 
chamado de interiorização – onde foram recebidos por mi-
litares da Companhia de Comando da 1ª Região Militar e 
levados para dois abrigos da cidade.

À SORTE
Esses são os dados oficiais. Há os venezuelanos que 

entram no Brasil por trilhas nas matas. À própria sorte. E 
calcula-se centenas deles.

ENTÃO É NATAL...
Papai Noel passou na porta do Palácio do Jaburu com 

a notícia de que o vice-presidente, General Hamilton Mou-
rão, um dos homens mais respeitados do País, dançou 
para 2022.

...O ANO TERMINA...
Rodrigo Maia anda de birra com o presidente Jair Bol-

sonaro porque está perdendo cargos que apadrinhou nos 
ministérios e autarquias, no Governo de Michel Temer.

...E COMEÇA OUTRA VEZ
Na ANP, por exemplo, um diretor com mandato até 

2020 já tem certeza da saída, e será substituído por um 
oficial militar, já atuante na agência, que tem bom trânsito.

OS FRANCISCHINI
O delegado federal e ex-deputado Fernando Fran-

cischini (PSL) – que já emplacou o filho na Câmara e na 
presidência na poderosa CCJ – quer mais para 2020. Vai 
trabalhar para eleger a esposa Flávia Francischini como 
vereadora em Curitiba. E quer disputar contra o prefeito 
Rafael Greca (DEM). 

ALÔ, MINISTRO
O deputado José Medeiros (PODE-MT), aliado de Bol-

sonaro, apresentou um Projeto de Lei que altera a Lei de 
Migração. O PL proíbe a entrada no Brasil de pessoas in-
vestigadas por terrorismo, ligação com grupos criminosos 
e tráfico de drogas, de pessoas, e vendas de armas. 

AJUSTES
O PL 5326/19 é semelhante à Portaria 666/19 do Mi-

nistério da Justiça, que trata sobre o impedimento de in-
gresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa 
perigosa. O Projeto será analisado pelas comissões de 
Direitos Humanos e Minorias; Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

MINIRREFORMA?
É especulação, por ora, qualquer mudança na Espla-

nada dos Ministérios. Mas não convidem para um café o 
ministro Marcelo Álvaro, do Turismo, e a bancada do PSL 
ou parte do futuro Aliança.

Esplanada Setor imobiliário deve
impulsionar economia
 | A EXPECTATIVA É QUE O AVANÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL CHEGUE A 3% EM 2020

 � FOLHAPRESS

O setor imobiliário brasi-
leiro foi um dos pou-
cos que deram sinais 

claros de recuperação em 
2019. A expectativa é que 
a construção civil encerrará 
este ano com crescimento de 
2%, o dobro da previsão para 
a expansão da economia, que 
gira em torno de 1%.

Especialistas ouvidos pela 
reportagem estão otimistas. 
Desde 2013, a construção 
civil não crescia acima do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo eles, o setor está 
sendo considerado o motor 
de crescimento da economia 
para o próximo ano. A ex-
pectativa é que o avanço da 
construção chegue a 3%.

Pode parecer pouco, mas 
o mercado imobiliário está 
em recessão há seis anos. 
Atualmente, o setor está 30% 
abaixo do nível máximo verifi-
cado no início de 2014.

Mas o otimismo é justi-
ficado com o desempenho 
crescente neste ano.

Em 2019, o setor imobi-
liário foi responsável pela 
geração de 10% dos novos 
postos de trabalho com car-
teira assinada do país.

Na quarta-feira (19), o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) di-
vulgou que foram criados 948 
mil postos de trabalho com 
carteira assinada neste ano.

Segundo dados da Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic), a cons-
trução civil foi responsável 
pela criação de cerca de 117 
mil novos postos de trabalho 
neste ano, o que corresponde 
a 13% de todas as vagas ge-
radas em 2019.

Ainda de acordo com os 
dados do Caged e da Cbic, 
no mês de novembro o país 
tinha 39,4 milhões de pessoas 
com carteira assinada. Desse 
total, a construção civil foi res-
ponsável por 2,09 milhões. O 
que significa que representa 
5,32% do número total de 
empregados.

“O número pode parecer 

Os juros a 4,5% ao ano re-
duziram o custo do crédito 
imobiliário.

A queda desses juros 
pode permitir a inclusão de 
milhares de pessoas no sis-
tema de crédito.

Segundo estudo feito pela 
Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), a cada ponto per-
centual de redução nos juros 
imobiliários, pelo menos 2,8 
milhões de famílias passa-
riam a ter condições de con-
tratar esse tipo de crédito.

Mas não são só os can-
teiros de obras que justificam 
a alcunha de locomotiva da 
economia dada ao setor imo-
biliário.

Com a taxa Selic e a in-
flação nos patamares que se 
encontram atualmente, um 
investimento de renda fixa ou 
poupança pode ter taxa de 
rendimento próxima de zero 
ou até mesmo negativa. Por 
isso, os fundos imobiliários 
passaram a ser produtos mais 
atrativos.

“Os fundos imobiliários 
são uma alternativa excelente 
de investimento, não só para 
quem investe mas para a 
economia como um todo e 
para desenvolver o mercado 
imobiliário com a injeção de 
capital”, diz Vasconcelos.

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), os 
fundos imobiliários tinham 
R$ 105 bilhões em patrimônio 
líquido em outubro de 2019. É 

o maior valor no levantamento 
histórico feito pela entidade.

Em dezembro de 2018, 
por exemplo, o patrimônio lí-
quido dos fundos imobiliários 
era de R$ 85 bilhões.

“A indústria de fundos 
imobiliários cresceu muito em 
2019. Claramente isso tem a 
ver com a questão da baixa 
taxa de juros e com a retoma-
da econômica, que ainda está 
tímida”, afirma Alessandro 
Vedrossi, sócio-diretor e res-
ponsável pela área Imobiliária 
da Valora Investimentos.

Segundo ele, a retomada 
da economia faz com que 
aumente o investimento no 
setor imobiliário, o que acaba 
refletindo nos fundos.

“A economia é impactada 
positivamente a partir do mo-
mento em que se tem mais 
dinheiro nos fundos usados 
para comprar imóveis, mais 
dinheiro nos fundos que fi-
nanciam a construção de 
novos prédios e mais dinheiro 
nos fundos que compram 
créditos imobiliários”, diz 
Vedrossi.

Os imóveis também po-
dem ser usados como garan-
tia para aquisição de emprés-
timos com juros mais baixos 
e prazos mais longos, os 
chamados home equity.

No Brasil, esse tipo de 
crédito ainda é pouco co-
nhecido e mais oferecido por 
fintechs. A média desse tipo 
de empréstimo é que o prazo 
seja de 15 anos, com taxas 
de 12% a 13% ao ano ou de 
0,99% ao mês.

RECUPERAÇÃO

pequeno, mas precisamos 
lembrar que isso vem no 
primeiro momento em que o 
setor começa a repor suas 
atividades”, diz Ieda Vascon-
celos, economista da Cbic.

A economista destaca que 
durante os anos de retração 
quase 1 milhão de postos de 
trabalho com carteira assina-
da foram perdidos no setor.

“Em 2019, o setor começa 
a retomar suas atividades. 
Claro que é uma recuperação 
inicial, não é do patamar que 
foi perdido. Ainda assim, esse 
incremento de 2% deste ano 
já foi capaz de fazer essa 
movimentação no mercado de 
trabalho. Esse dado sinaliza a 
importância do setor”, afirma 
Vasconcelos.

Para ela, os dados eviden-
ciam a força da construção na 
geração de emprego. “É por 
meio do emprego que é pos-
sível ter renda. O crescimento 
da economia provoca maior 
crescimento da construção, 
que provoca maior geração 
de emprego e renda, que 
provoca o crescimento da 
economia. Isso gera um cír-
culo virtuoso”, afirma.

 � FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Outro fator importante 
para o crescimento do setor é 
a Selic (taxa básica de juros) 
no menor patamar histórico. 

ARQUIVO ABR

Em 2019, o setor foi responsável pela geração de 10% dos novos postos formais de trabalho


