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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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SEGURANÇA

Cuidados podem evitar assalto a casas nas férias
Viajar com a certeza de 

que na volta encontrará a casa 
exatamente como foi deixada 
é essencial para aproveitar as 
férias. Para isso, especialistas 
recomendam 15 cuidados 
básicos de segurança, orga-
nização e limpeza.

No quesito segurança, a 
conhecida dica de deixar as 
luzes da casa acesas não 
funciona mais, avisa Manoel 
Fonseca, diretor de operações 
da empresa de segurança 
patrimonial Pro Security.

“Se à noite a luz pode en-
ganar que há gente em casa, 
durante o dia é indicativo 
de que não tem ninguém na 
residência”, diz Fonseca. Ele 
recomenda usar lâmpadas 
de fotocélulas -que acendem 
quando está escuro e apagam 
ao detectar a luz do dia.

Não avise os vizinhos, mui-
to menos pessoas estranhas, 
sobre a viagem ou o tempo 
de permanência fora. Mesmo 
sem intenção, eles podem 
comentar com terceiros sobre 
a ausência e dar a dica de que 

a casa está vazia.
O melhor é combinar com 

um parente, amigo ou em-
pregado de confiança para 
recolher a correspondência e 
transitar pelo imóvel em dias 
alternados, caso more em 
uma casa fora de condomínio.

Se possui joias, dinheiro 
ou outros objetos de valor, 
evite mantê-los na residência, 
mesmo que tenha um cofre.

Teste todas as fechaduras, 
trincos e trancas. Se possível, 
instale reforços. Mas evite co-
locar cadeado no portão, pois 
ele pode denunciar a ausência 
dos donos da casa.

As chaves merecem cuida-
do especial. Nada de deixá-las 
“escondidas” em vasos de 
plantas ou debaixo de tapetes. 
O que pode parecer ótimo 
esconderijo para o morador, 
é truque conhecido para mal-
intencionados.

Fonseca recomenda ainda 
desligar a campainha e o te-
lefone de casa, para não cha-
mar a atenção de estranhos. 
Muitos aparelhos permitem 

transferir as chamadas para 
o celular, caso haja algo pen-
dente a resolver no período 
de férias.

Vale desligar ainda os ele-
trônicos, para que não ocorra 
nenhum contratempo rela-
cionado a falta de energia ou 
curto-circuito. Além do mais, é 
uma maneira de economizar 
na conta de luz.

 � LIMPEZA

Para retornar de viagem 
em uma casa limpa, a reco-
mendação é esvaziar não só 
o lixo e a geladeira, como tam-
bém o freezer. Caso ocorra 
falta de energia, isso evita sur-
presas como um congelador 
lotado de comida estragada.

Para conservar as plantas, 
coloque-as juntas no mesmo 
ambiente para ajudar a manter 
a umidade e evitar o resseca-
mento pela ação do vento ou 
do sol. “Exceto se estiverem 
em uma varanda que rece-
be água da chuva”, pontua 
Vanessa Guerreiro, sócia da 

Botânica e Tal, loja de plantas 
e projetos botânicos de São 
Paulo.

É possível construir um 
sistema simples de rega au-
tomática com garrafas pet. É 
só enchê-las de água, fazer 
um pequeno furo na tampa e 
enterrá-las no vaso, de pon-
ta-cabeça. Assim, a água vai 
caindo aos poucos.

“No caso das samambaias 
ou outras plantas que necessi-
tam de muita água, vale deixá-
las imersas no tanque ou em 
uma banheira”, diz Guerreiro.

Nos quartos, deixe as por-
tas do guarda-roupa abertas. 
É uma maneira de evitar 
umidade e manter as roupas 
arejadas.

O mesmo vale para o col-
chão. Retire os lençóis para 
que a peça possa “respirar”. 
Caso use capa protetora an-
tiácaro, pode mantê-la. De 
preferência, desloque o col-
chão da cama, para que os 
dois lados do tecido recebam 
ventilação natural.

PÁTRIA ARMADA

Registro de armas bate recorde histórico
 | SOB BOLSONARO, POLÍCIA FEDERAL CONCEDEU 70,8 MIL NOVAS AUTORIZAÇÕES PARA POSSES NESTE ANO, AUMENTO DE 48%

 � FOLHAPRESS

No embalo de medidas 
para facilitar aquisição 
de armas do presidente 

Jair Bolsonaro (sem parti-
do), os registros concedidos 
bateram recorde em 2019 e 
atingiram o maior número das 
últimas décadas.

Até novembro, os novos 
registros concedidos pela 
Polícia Federal para posse 
de armas aumentaram 48%, 
passando de 47,6 mil em todo 
o ano passado para 70,8 mil 
nos primeiros 11 meses de 
2019. O número é o recorde 
ao menos desde 1997, dado 
mais antigo obtido pela repor-
tagem.

E m  o u t u b r o ,  h a v i a 
1.013.139 registros de ar-
mas ativos no país, apenas 
no sistema mantido pela PF 
(Sinarm). Neste caso, a per-
missão é para a posse das 
armas, mantidas em casa e 
no comércio.

Os números foram con-
seguidos via Lei de Acesso 
à Informação e também no 
portal da Controladoria Geral 
da União (CGU), que abriga 
todos os pedidos realizados.

A conta de novas autori-
zações não inclui os registros 
para caçadores, atiradores e 
colecionadores, concedidos 
pelo Exército (sistema Sigma), 
também em alta. Neste caso, 
as novas armas passaram 
de cerca de 60 mil em 2018 
inteiro para 65 mil nos primei-
ros 11 meses deste ano, uma 
variação de 8%.

Defensor das armas como 
instrumento de defesa, o pre-
sidente já editou oito decretos 
relacionados a assuntos rela-
cionados a armas. As medi-
das facilitam autorizações e 
relaxam regras para impedir 
que pessoas sem porte de 

arma se locomovam com elas.
As medidas são criticadas 

por pesquisadores da área da 
segurança pública, por am-
pliar acesso às armas e tam-
bém por serem contraditórias 
entre si, gerando insegurança 
jurídica.

Os dados mostram que 
o aumento vem ocorrendo 
desde os últimos anos e se 
acentuou com a chegada de 
Bolsonaro ao poder.

“Novos pedidos de licença 
e porte vêm aumentando faz 
alguns anos, ao menos desde 
2017. Isso é fruto de uma pro-
moção da arma de fogo feita 
por um setor da sociedade e 
acaba sendo catalisada pela 
discussão recorrente da regu-
lação de armas no Congresso 
Nacional”, diz o advogado 
Ivan Marques, membro do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública.

De acordo com ele, o que 
muda é que agora esse dis-
curso tem como garoto-pro-
paganda o próprio presidente 
da República.

Os portes –que são auto-
rizações para circular armado 
–vêm tendo aumento, mas, 
na comparação com o ano 
passado, a média mensal 
diminuiu. Passou de 719 por 
mês para 635. Se comparado 
com 2017, porém, houve um 
aumento de 55%.

Também houve alta das 
permissões para pessoas físi-
cas andarem armadas -a mé-
dia passou de 246, em 2018, 
para 280 por mês (14%).

Especialistas afirmam que, 
como não há consenso em 
relação ao porte nem mesmo 
no governo, as medidas pro-
movidas neste ano acabaram 
não influenciando tanto em re-
lação a este tipo de permissão 
mais abrangente.

Para Marques, um dos 
pontos que impediu um au-

mento ainda maior de armas 
em circulação é o preço mí-
nimo, na faixa de R$ 3.500, 
acima do poder aquisitivo 
da maioria da população. A 
fabricante brasileira Taurus 
Armas, porém, planeja lançar 
a arma mais barata do mundo.

Enquanto isso, brasileiros 
têm buscado variedade e 
qualidade lá fora. Conforme 
mostrou o jornal Folha de 
S.Paulo, de janeiro a agosto, 
as importações de armas 
bateram recorde -foram 37,3 
mil revólveres e pistolas. Nos 
primeiros oito meses do ano 
passado, para comparação, 
foram importadas 17,5 mil 
armas dessas categorias.

Os decretos editados pelo 
governo mudaram pontos 
como aumento da validade 
dos registros das armas de 
cinco para 10 anos; aumento 
da potência de armas permi-
tidas aos civis; permissão a 
adolescentes da prática de 
tiro desportivo; permissão 
para porte de arma em toda a 
extensão de propriedades ru-
rais; e flexibilização das regras 
para caçadores, atiradores e 
colecionadores, que prevê a 
possibilidade de transporte 
com armas municiadas.

Na esteira dessa mudan-
ça, os atiradores, por exem-
plo, tiveram aumento de 22% 
na média de permissões por 
mês. Elas passaram de 4.177, 
em 2018, para 5.105 neste 
ano. Na comparação de 2018 
com os 11 meses de 2019, 
são 50.130 contra 56.161, 
respectivamente.

 � DEMANDA

Presidente da Associação 
Brasileira de Atiradores Civis 
(Abate), o despachante espe-
cializado em documentos re-
lacionados ao tema Henrique 
Adasz afirma que havia uma 

demanda represada.
“Os decretos trouxeram 

visibilidade ao tema. Até por-
que muita gente queria e nem 
sabia que poderia ter uma 
arma”, diz.

Ele afirma que, apesar de 
considerar que Bolsonaro fez 
tudo que estava ao seu alcan-
ce pela causa das armas, há 
ainda uma legislação restritiva 
sobre o assunto. “As mudan-
ças mais profundas dependem 
dos legisladores”, diz.

Adasz afirma que as mu-
danças feitas pelo presidente 
deixaram algumas situações 
mais claras -para ele, por 
exemplo, o transporte das ar-
mas já era permitido e só ficou 
mais claro. Ele ainda defende 
que, em ano de aumento de 
armas, homicídios vêm caindo 
-dados preliminares apontam 
redução em torno dos 20%.

Para o coordenador do 
Instituto Sou da Paz, Bruno 
Langeani, as estatísticas de 
aumento de armas para os 

chamados caçadores, atira-
dores e colecionadores (CAC), 
somada à flexibilização das 
regras para eles, são muito 
preocupantes.

“Essas categorias aces-
sam armas de calibre restrito 
e, claramente, o Exército já 
não vinha dando conta de 
fazer a fiscalização”, diz Lan-
geani.

O instituto cita que decreto 
ainda em vigor permite que 
os CACs acessem ao menos 
cinco armas de cada modelo 
no caso de colecionadores, 30 
armas aos caçadores e 60 aos 
atiradores.

A permissão de usar armas 
municiadas em trânsito -antes 
o entendimento corrente é que 
deveriam estar desmuniciadas 
e com guia explicitando o des-
tino- é vista por ele como uma 
espécie de porte de armas 
disfarçado.

Langeani afirma também 
que o aumento de armas nos 
últimos anos tem relação di-

reta alta nos assassinatos de 
mulheres. Para ele, a ligação 
está no fato de que autoriza-
ções para mais armas manti-
das dentro de casa influencia 
num tipo de crime que ocorre 
predominantemente no am-
biente doméstico.

De acordo com o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, enquanto os homicídios 
caíram 10% no país no ano 
passado, o feminicídio aumen-
tou 4%.

Outro efeito colateral de 
mais autorizações de posse 
apontado pelos especialistas é 
o fato de que mais armas são 
desviadas e acabam nas mãos 
de criminosos. Conforme re-
velou a Folha de S.Paulo, 
no estado de São Paulo, por 
exemplo, 53% dos furtos e 
roubos de armas acontecem 
dentro de casas e comércios. 
Das 11,5 mil ocorrências entre 
2014 e 2018, 53% foram nes-
ses lugares.

AGÊNCIA BRASIL

Número de registros de novas armas de fogo é o maior desde 1997, segundo dados divulgados

DIVULGAÇÃO


