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pelo terceiro ano consecutivo, o 
1º ofício de registro de imóveis 
de Belo horizonte conquista o 
reconhecimento de instituições 
de referência no Brasil em ser-
viços notariais e de gestão. em 
2011, somamos seis prêmios de 
excelência. o primeiro deles veio 
em 2009, o prêmio de qualidade 
total anoreg (pqta), promovido 
pela associação dos notários 
e registradores do Brasil. em 
2010, repetimos a dose e con-
quistamos a categoria ouro no 
pqta e também no prêmio minei-
ro de qualidade (pmq).

nesse contexto, o ano de 2011 foi 
mais do que especial. além de re-
ceber o pmq e o pqta na categoria 
ouro, este último com a participa-
ção de centenas de cartórios de 
todo o país, o 1º ofício também se 
tornou o primeiro cartório do Bra-
sil a receber a certificação da as-
sociação Brasileira de normas téc-
nicas (aBnt) em serviços notariais.
tudo isso representa muito 

para nós. antes de mais nada,  
é resultado do esforço contínuo 
da equipe que trabalha dia após 
dia para assegurar aos nossos 
clientes o melhor atendimento e 
da maneira mais ágil possível. É 
também fruto dos investimentos 
em infraestrutura, tecnologia, 
informatização, preservação de 
acervo, responsabilidade social e 
treinamento de equipe.

hoje, podemos dizer com orgulho 
que o 1º ofício não é somente o 
cartório de registro de imóveis 
mais antigo da capital mineira, 
mas também referência em quali-
dade em todo o estado e também 
no Brasil. uma amostra disso são 
os nossos serviços disponíveis on-
line, o que contribui para nos tor-
nar referência também junto aos 
nossos clientes. em 2012, mante-
remos nossa diretriz de excelên-
cia, porque melhorar é e sempre 
será nossa busca constante.

Boa leitura!

carta aO lEitOr
reConheCimento da qualidade

dr. fernando pereira do nasCimento
oficial do 1º ofício de registro de 
imóveis de Belo horizonte
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“para mim, que uso o serviço do 
1º riBh há mais de um ano e dia-
riamente, fica claro que se alar-
ga em visual, qualidade, aten-
dimento, cortesia e fineza em 
comparação aos demais, sendo 
que em todos sempre sou muito 
bem tratado, mas o 1º riBh se 
sobressai em vários fatores.”

leonardo eustáquio pereira

“quero parabenizar o 1º ofício 
pelo constante aprimoramento 
dos serviços prestados. sabe-
se que nessa área os clientes 
não têm opção de escolha e, por 
isso, praticamente não há con-
corrência entre cartórios. nesse 
tipo de mercado, ver que há um 
cartório que se preocupa com a 
satisfação dos clientes, com a 
agilidade e com a qualidade dos 
serviços é algo primoroso.”

henrique moreira

“parabéns pela agilidade na an-
tecipação do prazo previsto para 
entrega do documento de re-
gistro. muito boa a iniciativa do 
cartório de avisar o cliente, via e-
mail, que seu documento já está 
pronto para ser retirado. essa 
atitude economiza tempo e dá 
tranquilidade ao cliente.”

linColn juVenal

“gostaria de dizer que foi uma 
ótima surpresa o excelente aten-
dimento que tive no Cartório. 
sempre detestei cartórios... mas 
fiquei impressionado com a agi-
lidade, atendimento, o nível dos 
atendentes. fiquei muito feliz! 
quem dera que todo serviço no 
Brasil fosse assim.”

alessandro damasio

o 1º ofÍCio de registro de imóVeis se orgulha por reCeBer o 
reConheCimento por seus serViços não só de reConheCidas 
entidades CertifiCadoras, mas tamBÉm do púBliCo, que tem suas 
soliCitações atendidas diariamente. Conheça o depoimento de alguns 
de nossos Clientes soBre as atiVidades realizadas no Cartório.

EspaçO dO cliEntE

“são atitudes como a deste car-
tório em particular que nos faz 
acreditar que vale a pena ser 
diferente e que o cliente é o  
nosso maior patrimônio. para-
béns!”

Walter CamBui orlandi

“dr. fernando, parabéns pelo su-
cesso de contar com profissio-
nais que realmente se destacam 
pelo conhecimento e qualidade 
de atendimento. obrigado.”

marCelo alejandro

“parabenizo ao Cartório do 1º 
ofício de imóveis de Bh pela bus-
ca e prática da excelência.”

silas martins
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“o 1º ofício é um Cartório ex-
tremamente organizado. pos-
sui uma equipe de funcioná-
rios prestativos, bem informa-
dos,  que trabalham  de forma 
sintonizada, garantindo, con-
sequentemente, um excelente 
atendimento.”

graziella freitas lana

“só temos que elogiar o 1º oficio 
de registro de Bh. somos aten-
didos das melhores maneiras, 
só tive satisfações com o cartó-
rio, bem administrado em todas 
as formas, com educação no 
atendimento e rapidez na entre-
ga dos serviços.”

edson netto 

“o Cartório do 1° ofício do ri de 
Belo horizonte está fazendo jus 
à serventia pública e tratando 
com o respeito necessário o 
cidadão que procura por seus 
serviços. desejo que essa distin-
ção e esses merecidos prêmios 
possam servir de exemplo aos 
demais cartórios.  parabéns! ”

doraliCe gomes lisBoa

“se o atendimento ao público 
nas diversas repartições públi-
cas e privadas fosse um pouco 
inferior ao prestado por vocês, 
certamente a população não 
teria do que reclamar. normal-
mente, ela está acostumada 
a um nível de atendimento de 
péssima qualidade, e o óti-
mo padrão adotado por vocês 
obriga os outros órgãos a se 
organizarem, com uma melhor 
qualificação dos profissionais, 
resultando, assim, sempre em 
uma melhoria no atendimento, 
com qualidade e rapidez na res-
posta. parabéns a toda a equipe 
do cartório do 1º oficio de regis-
tros de imóveis de Bh.”

riCardo Baeta pereira

“parabéns pela iniciativa de faci-
litar a vida dos usuários e dispo-
nibilizar, via internet,   documen-
tos, como as certidões. iniciati-
vas como essa servem para me-
lhorar a qualidade de vida das 
pessoas, diminuindo distâncias 
e facilitando a regularização das 
situações cotidianas.”

Celso dilasCio
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na ocasião de sua palestra, ministrada no 1º ofício de registro de 
imóveis de Belo horizonte, a vereadora elaine matosinhos registrou: 
“seria muito bom se todos os órgãos públicos e empresas tivessem 
o compromisso com o meio ambiente, a exemplo do Cartório do 1º 
ofício de registro de imóveis/Bh.”

ao longo do ano de 2011, o 1º ofÍCio de registro de imóVeis de Belo 
horizonte reCeBeu o reConheCimento de diVersos setores da soCiedade. 
alÉm dos prêmios Conquistados, o Cartório tamBÉm foi destaque na 
imprensa e entre diVersos segmentos da soCiedade CiVil. Confira:

no dia 8 de novembro, dia da entre-
ga do prêmio mineiro de qualidade, o 
jornal diário do Comércio registra a 
entrega da homenagem na categoria 
ouro ao cartório.

em sessão ordinária, realizada 
no dia 8 de novembro de 2011, o 
desembargador jorge Berg de 
mendonça, presidente da sessão, 
registrou seus cumprimentos pela 
nomeação, pela presidente dilma 
rousseff, da dra. rosa maria Weber 
Candiota da rosa para o cargo de 
ministra supremo tribunal federal. 
no documento, é registrada uma 
homenagem ao 1º ofício.

“o exmo. desembargador ane-
mar pereira amaral endossou 
a homenagem e apresentou, 
ainda, cumprimentos pelo prê-
mio mineiro da qualidade 2011, 
que será recebido, na data de 
hoje, pelo 1º ofício de registro 
de imóveis de Belo horizonte, 
conferido pelo programa mi-
neiro de qualidade e produtivi-
dade.”

cartóriO Em dEstaquE

EnvOlvimEntO cOm O mEiO ambiEntE

ata da sEssãO dO trt

prêmiO minEirO dE qualidadE

no dia 3 de junho, o jornal diário 
do Comércio registra o recebi-
mento da certificação da asso-
ciação Brasileira de normas téc-
nicas (aBnt) pelo 1º ofício.

abnt



A7REVISTA INSTITUCIONAL - 1º OFÍCIO DE REgISTRO DE ImóVEIS DE bELO hORIzONTE

os tempos são outros. as relações 
empresariais evoluíram, levando à 
necessidade de melhor posiciona-
mento das corporações diante dos 
clientes e colaboradores. as exi-
gências legais aumentam a cada 
dia e o trabalho passou a ser rea-
lizado de forma robotizada. nesse 
contexto, precisamos nos dar con-
ta de que somos seres humanos, 
com alma, sentimento e vocação, 
destinados à realização pessoal e 
profissional. já não queremos ser 
tratados como um simples número 
de protocolo.

o desafio das organizações extraju-
diciais é desenvolver suas ativida-
des de forma criativa, com audá-
cia, humanizando as relações dos 
serviços. ao profissional do cartó-
rio cabe mais do que atender aos 
usuários. ele precisa atender tam-
bém às suas expectativas. É ai que 
a gestão pela qualidade entra com 
suas ferramentas, auxiliando na 
mobilização e estímulos à equipe, 
mostrando os caminhos para se 
alcançar a excelência. leva à cons-
ciência de que a atividade desen-
volvida também envolve aspectos 
como organização, planejamento, 
presteza, boa vontade, alegria e, 
acima de tudo, satisfação ao clien-
te e à própria equipe.

a gestão pela qualidade sempre 
será um diferencial para aqueles 
que buscam um melhor ambiente 

de trabalho e resultados eficientes 
e eficazes. para isso, são necessá-
rias apenas pequenas mudanças. 
Confira: 

1º – Conscientize sua equipe sobre 
a importância da qualidade: aler-
te sobre o que ela significa para a 
organização e seus clientes, e como 
cada um pode contribuir.

2º – introduza profissionais da qua-
lidade na sua organização: a abor-
dagem do tema e suas ferramentas 
requer profissionais competentes. 
se sua organização ainda não tem 
esses profissionais, dê oportunida-
de a alguém interessado para se 
qualificar.

3º – envolva-se em novas iniciati-
vas: um projeto social, um evento 
comunitário, um patrocínio ou algo 
para promover a qualidade de vida 
no trabalho. o importante é que sua 
equipe participe e saiba que a orga-
nização valoriza essa atitude.

4º – aproxime-se de seus fornecedo-
res e clientes: convide-os para co-
nhecer a organização. uma palestra 
focada na importância da qualidade 
para ambas as partes pode trazer 
resultados surpreendentes.

5º – atualize-se por meio de treina-
mentos sobre qualidade: utilize seu 
capital intelectual para atuar como 
multiplicador.

6º – obtenha a Certificação: se a sua 
organização não é certificada, con-
sidere essa possibilidade. 

7º – promova constantemente a 
qualidade em sua organização: or-
ganize palestras e reuniões para di-
ferentes grupos, cultive a cultura da 
qualidade e da excelência. divulgue 
os resultados, incentive a participa-
ção de todos. 

8º – Crie um prêmio de qualidade in-
terno: algo que motive funcionários 
e equipes a alcançarem melhor de-
sempenho. isso o pode se estender 
aos fornecedores. 

obstáculos e dificuldades apare-
cerão. seja firme, use e abuse da 
criatividade e você os vencerá. Vá 
aos poucos mobilizando sua equipe. 
Como afirma steve jobs: “não deixe 
o ruído das opiniões de outras pes-
soas calar sua própria voz interior. 
tenha coragem de seguir seu cora-
ção e intuição.”

adm. JaquElinE fEltrin
graduada em administração de 
empresas e pós-graduada em ges-
tão de pessoas. especialista em 
melhoria da qualidade, associada a 
asq – american society for quality, 
pós-graduanda em dinâmica dos 
grupos – Consultora da txai desen-
volvimento, empresa que presta as-
sessoria para o 1º ofício. 

qualidadE é fazEr mais E mElHOr
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linHa dO tEmpO

2008
fEvErEirO
dr. fernando pereira do 
nascimento assume, por meio 
de concurso, a gestão do 1º 
ofício de registro de imóveis 
de Belo horizonte, cartório 
mais antigo da capital mineira.

agOstO
adesão oficial ao modelo de 
eficiência em gestão (meg), 
atendendo aos critérios 
da fundação nacional da 
qualidade (fnq).

2009
nOvEmbrO
• prêmio de qualidade total anoreg
  pqta, categoria ouro
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2010

2011

nOvEmbrO
• prêmio de qualidade total anoreg    
  pqta, categoria ouro
• prêmio mineiro de qualidade
  pmq, categoria prata

marçO
• Certificação da aBnt
• 1º cartório do Brasil certificado
  na nBr 15906 – gestão empresarial
  para serviços notariais e de registro

nOvEmbrO
• prêmio de qualidade total anoreg
  pqta, categoria ouro 
• prêmio mineiro de qualidade
  pmq, categoria ouro

RECONHECIDA
2011

Faixa Ouro

RECONHECIDA
2010

Faixa Prata
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Cartório Conquista mais um prêmio que ComproVa 
a exCelênCia na gestão e prestação de serViços

sEis vEzEs nO pódiO

É comum que as pessoas asso-
ciem a qualidade na prestação 
de serviços e no atendimento à 
iniciativa privada, uma vez que 
as empresas dependem disso 
para conquistar seus clientes e 
manterem sua credibilidade no 
mercado. mas, o que dizer dos 
cartórios? só a menção da pa-
lavra traz à memória grandes 
filas e morosidade. quem nun-
ca perdeu horas para resolver 
questões burocráticas em algum 
deles?

entrar em um cartório e se depa-
rar com atendimento informati-
zado, sem filas, ambiente clima-
tizado e profissionais treinados 
para solucionar da maneira 
mais rápida possível as questões 
burocráticas parece ser algo 
impossível. mas no 1º ofício de 
registro de imóveis de Belo ho-
rizonte é exatamente assim que 
as coisas funcionam. tanto que a 
qualidade no atendimento conta 
com quase 100% da aprovação 
dos clientes e já foi reconhecida 
por várias entidades representa-
tivas ao longo dos últimos qua-

tro anos, inclusive com prêmios 
importantes na área.

em 2011, outras três certifica-
ções vieram reforçar essa qua-
lidade. pelo terceiro ano conse-
cutivo, o 1º ofício foi premiado 
na categoria ouro do prêmio de 
qualidade total anoreg, promo-
vido pela associação dos notá-
rios e registradores do Brasil, 
do qual participaram centenas 
de cartórios em todo o país. 
além disso, também foi premia-
do na categoria ouro do prêmio 
mineiro de qualidade, no qual, 
em 2010, o cartório já havia con-
quistado o troféu prata, sendo 
o primeiro da área a receber 
o prêmio. a associação Brasi-
leira de normas técnicas tam-
bém certificou o 1º ofício, que 
se tornou o primeiro cartório a 
se enquadrar na norma técnica 
15906 – gestão empresarial para 
serviços notariais e de registro.

doralice gomes lisboa é cliente 
do cartório e considera as pre-
miações merecidas. “o 1° ofício 
de registro de imóveis de Belo 

horizonte está fazendo jus à ser-
ventia pública e tratando com o 
respeito necessário o cidadão 
que procura por seus serviços.  
desejo que essa distinção e es-
ses merecidos prêmios possam 
servir de exemplo aos demais 
cartórios”, afirma.

aproVação

a aprovação dos clientes é 
observada por meio de uma 
pesquisa interna, realizada 
diariamente, com emissão de 
relatórios mensais que possibi-
litam uma avaliação qualitativa 
desse índice de satisfação. em 
2010, com a marca de 95% de 
aprovação, o cartório foi quali-
ficado na faixa prata, no pmq. 
em 2011, a pesquisa registrou, 
no fechamento do ano, 97% de 
clientes satisfeitos, número que 
representa quase a totalidade 
de pessoas que utilizam os ser-
viços do cartório.

“a população está acostumada 
a um nível de atendimento de 
péssima qualidade e o ótimo pa-
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pelo segundo ano 
consecutivo, o 
cartório recebeu o 
prêmio mineiro de 
qualidade, mas desta 
vez na categoria ouro

drão adotado pelo cartório vai 
obrigar os outros órgãos a se 
organizarem, com uma melhor 
qualificação dos profissionais, 
resultando em melhoria no aten-
dimento, qualidade e rapidez na 
resposta”, afirma o cliente ricar-
do Baeta pereira.

reConheCimento

 o ministro da justiça, josé 
eduardo Cardoso, em seu pro-
nunciamento na cerimônia de 
entrega do prêmio de quali-
dade total anoreg, destacou o 
bom trabalho prestado pelos 

notários e registradores e sua 
importância para a composição 
extrajudicial de litígios desa-
fogando a máquina do judiciá-
rio, enaltecendo ainda os pre-
miados. “aqueles que prestam 
bons serviços públicos devem 
ser dignificados com honra-
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rias e merecem 
os aplausos não 
só da classe que 
in tegram,  mas 
também do estado 
brasileiro.”

segundo ele, ain-
da existe muito 
preconceito com 
relação à ativida-
de notarial e regis-
tral. poucas pes-
soas sabem que o 
delegado tem de 
prestar concurso 
de provas e títulos, 
outras acreditam 
que os cartórios 
são herança ou 
atos de apadrinha-
mento daqueles 
que detêm o poder. 
“no entanto, pre-
conceito se vence 
com bom trabalho 
e com a boa pres-
tação do serviço 
público.”

inVestimentos

desde 2008, quando assumiu a 
gestão do 1º ofício de registro 
de imóveis de Belo horizonte, 
fernando pereira do nascimen-
to promoveu uma mudança de 
paradigmas na prestação de 
serviços por cartórios. investiu 
em informatização e infraes-
trutura e, em agosto do mesmo 
ano, o cartório fez sua adesão 

oficial ao módulo de excelência 
da gestão (meg), atendendo aos 
critérios da fundação nacional 
da qualidade (fnq). “em pouco 
tempo alcançamos o nível de 
gestão que esperávamos”, co-
menta o oficial.

todo esse trabalho também teve 
o reconhecimento de uma das 
instituições mais conceituadas 

no país, a associação Brasilei-
ra de normas técnicas (aBnt), 
foro nacional de normatização. 
no primeiro semestre de 2011, 
ela emitiu um certificado, ba-
seado na norma técnica nBr 
15.906/2010 – gestão empresa-
rial para serviços notariais e de 
registro, o que tornou o 1º ofício 
pioneiro nesta certificação em 
todo o Brasil.

fernando pereira 
do nascimento, 
oficial do Cartório, 
com o ministro 
da justiça, josé 
eduardo Cardozo
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pesquisa de pedido de registro, de 
certidão, de satisfação do cliente 
e acompanhamento de protocolos 
de registro são alguns dos servi-
ços que o 1º ofício de registro de 
imóveis de Belo horizonte oferece 
aos seus clientes. o objetivo, além 
de agilizar o atendimento, é pro-
porcionar aos usuários uma fer-
ramenta que torne mais prática e 
segura a requisição de documen-
tos de registro de imóveis.

alguns mecanismos já foram 
desenvolvidos pelo cartório 
para facilitar o acesso. um 
bom exemplo, é o sistema de 
entrega no endereço, disponí-
vel inclusive para clientes que 
residem em Belo horizonte. 
“quando o cliente está fora da 
cidade e precisa da certidão, 
ele pode fazer sua solicitação 
pelo site e, se for preciso, en-
caminhamos para o endereço 

dele”, explica o oficial do cartó-
rio, dr. fernando pereira nas-
cimento.

de acordo com max malta, coor-
denador de ti, os serviços ofere-
cidos online pelo 1º ofício trazem 
benefícios para ambas as par-
tes. “para saber o andamento 
de seus pedidos, as pessoas não 
precisam se deslocar até o Car-
tório”, explica.

inOvaçãO nO atEndimEntO OnlinE
serViços ofereCidos pela internet trazem agilidade 
para o Cartório e seus Clientes
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visitas rEcOnHEcEm 
impOrtância dO 1º OfíciO
sistema de gestão adotado pelo Cartório Chama 
a atenção dos profissionais da federação

representantes da federação 
das indústrias do estado de mi-
nas gerais (fiemg), que apoia o 
instituto qualidade minas (iqm), 
estiveram no 1º ofício para uma 
visita, em que conheceram o es-
paço, a estrutura, o atendimento 
e as práticas de gestão pratica-
das pelo cartório. em carta en-
viada ao oficial fernando pereira 
nascimento, o diretor executivo 
do instituto, ricardo Kehdy, afir-
ma que os visitantes “ficaram 
realmente impressionados com 
o elevado nível de maturidade 
do atual sistema de gestão do 1º 
ofício de registro de imóveis da 
Comarca de Belo horizonte”.

a gerente da superintendência 
integrada de gestão Corporativa 
da fiemg, Cláudia maria araújo 
esteves, que participou da visita, 
realmente se surpreendeu com o 
que viu no cartório. segundo ela, 
a ideia que tinha era de um lugar 
cheio de filas e com profissionais 
mau humorados no atendimento. 
“qual foi nossa grande surpresa: 
um lugar agradável, moderno, 
com espaços bem aproveitados, 

tudo organizado. uma liderança 
que dá exemplo e que vibra com 
os resultados. É de impressio-
nar”, comenta.

gestão

outro ponto de destaque para 
Cláudia foi a adoção, por um car-
tório, do modelo de excelência em 
gestão (meg), que atende aos cri-
térios da fundação nacional da 
qualidade (fnq). de acordo com 
a gerente, isso serve de exemplo 

para outras instituições. “ficou 
evidente para todos que parti-
ciparam da visita que, para o 1º 
ofício de registro de imóveis de 
Belo horizonte, gestão é coisa 
séria. medir resultados, motivar 
e reconhecer pessoas, se preo-
cupar com a comunidade e com 
a satisfação dos clientes, enfim, 
é uma referência a ser seguida”.

para a gerente, o investimento 
em gestão deve ser uma meta 
de qualquer organização, inde-
pendentemente do tipo de ser-

o cartório recebeu a visita de membros da fiemg: Cláudia esteves, 
gerente de projetos, ivan alves, gerente de patrimônio e serviço 
de apoio, junia nogueira, gerente de promoção humana, e dos 
consultores internos denilton esteves e Clederlúcio lopes pinto
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da esquerda para a direita: francisco josé resende dos santos, oficial do 4º 
ofício de registro de imóveis de Belo horizonte, joão pedro lamana paiva, 
oficial do 1º ofício de registro de imóveis de porto alegre, fernando pereira 
do nascimento, oficial do 1º ofício de registro de imóveis de Belo horizonte, e 
emerson rodrigues neiva, oficial substituto do 1º riBh

viço prestado. no caso do cartó-
rio, que não precisa atrair clien-
tes, pois estes estão fixados se-
gundo o endereço do imóvel que 
adquiriram, a busca pela exce-
lência nessa área não é comum. 
“seja qual for o modelo esco-
lhido pela organização, investir 
em melhorias é premissa para 
quem quer se manter no merca-
do, cada dia mais competitivo”, 
conclui Cláudia.

titulares

o 1º ofício de registro de imó-
veis de Belo horizonte também 
recebeu outras visitas ao longo 
do ano. um destaque foi para a 
presença dos oficiais de outros 
cartórios da capital mineira e de 
outras cidades brasileiras, que 
conheceram o sistema de gestão 
implantado e o atendimento dife-
renciado aos clientes. as visitas 
são um reconhecimento do mo-
delo de trabalho que o cartório 
adotou e que já se tornou refe-
rência no país.

maria lydia flora – tabeliã substituta do 3º 
tabelionato de notas de recife do recife)

rafael del-fraro rabêlo, oficial do 1º 
registro de imóveis de Barbacena

Camila Cunha moura Vasconcelos, alfredo 
moura e o oficial Cleomar Carneiro de 
moura, 1º ri de Belém do pará
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um dos compromissos do 
cartório, além de assegurar 
a qualidade, é o de promover 
a consciência ambiental não 
só entre seus colaboradores, 
mas também entre seus clien-
tes e na comunidade. em 2011, 
além da creche das rosinhas, 
o 1º ofício de registro de imó-
veis de Belo horizonte passou 
a apoiar também a creche 
olívia tinquitella, que atua 
na capital mineira há quase 
40 anos. localizada no bairro 
funcionários, a instituição re-
cebe gratuitamente cerca de 
80 crianças entre 2 e 5 anos 
de idade.

no mês de setembro, quando 
se comemora o dia da árvore, 
colaboradores do cartório, do 
Comitê de qualidade, visitaram 
as crianças para divulgar a 
data. eles levaram banner de 
divulgação e flyers com semen-
tes de goiabeira, que foram 
distribuídos para a meninada, 
estimulando o plantio. além 
disso, as crianças também 
puderam aprender um pouco 
mais sobre coleta seletiva.

rEspOnsabilidadE sOcial

açõEs quE fazEm a difErEnça

1º ofÍCio Comemora o dia da árVore Com a Criançada e Com os funCionários
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as comemorações do dia da 
árvore se estenderam para os 
colaboradores e clientes do 
cartório, que também recebe-
ram sementes de goiabeira. 
de acordo com a consultora 
organizacional Carla daniela 
sabino, membro do Comitê de 
qualidade, “a escolha da ár-
vore frutífera se deu devido 
à sua importância como fonte 
de vitamina C, fibras e sais mi-
nerais”.

a data foi celebrada entre os dias 
21 e 30 de setembro, quando fo-
ram distribuídas as sementes e 
suco da fruta para colaborado-
res e clientes. ao todo, 900 flyers 

com o material foram entregues. 
no último dia, houve ainda o sor-
teio de bonsais que foram utili-
zados para decorar a recepção.

gOiabEira

no dia 13 de setembro, mais 
de 80 colaboradores do 1º ofí-
cio de registro de imóveis de 
Belo horizonte participaram 
da palestra “escassez da água 
de forma global: preservação 
das minas, principais agentes 
poluidores e coleta seletiva”. 
o objetivo do evento, que foi 

realizado em dois horários 
distintos – das 8h às 9h e de 
9h15 às 10h15 – foi reforçar 
a conscientização ambiental, 
com foco especial na utiliza-
ção racional dos recursos na-
turais como a água. o pales-
trante foi givanildo de almei-
da Cruz, da Copasa.

rEfOrçandO a cOnsciência ambiEntal
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em agosto, a vereadora elaine ma-
tosinhos esteve no 1º ofício para 
ministrar uma palestra aos co-
laboradores. o objetivo foi sensi-
bilizá-los sobre a importância da 
preservação ambiental. a pales-
tra teve como título “a natureza 
usa o mínimo possível de tudo” e 
abordou, entre outros aspectos, a 
questão dos aterros sanitários e a 
destinação adequada do lixo.

atErrO sanitáriO

gincana mOvimEnta cOlabOradOrEs

em 2011, os colaboradores do 
cartório foram incentivados a 
economizar energia em casa e 
também no 1º ofício, por meio 
da gincana de redução de Con-
sumo de energia. foram três 
meses em que os gastos foram 
comparados e o consumo medi-
do. e os resultados foram exce-
lentes! ao longo da campanha, a 
redução total de energia consu-
mida no cartório foi de 55,38%.

o encerramento da gincana foi 
no dia 31 de agosto. a equipe 
vencedora foi a “os lampiões”. 
além disso, também foram pre-
miados os três colaboradores 
que mais economizaram nesse 
período. o primeiro lugar ficou 
com guilherme tófani, do setor 
de registro. o segundo lugar foi 
de leonardo schneider, do mes-
mo setor. fernanda ribeiro, do 
setor de Certidão, levou o ter-
ceiro lugar.

Ranking das equipes

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar

EQUIPE
os lampiões (registro)
Combat ao apagão (administrativo)
equipadrão (arquivo)
Vagalume (Certidão)
impacto zero (atendimento)
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saúdE Em pauta

divErsãO nO fim dE tardE

em comemoração ao dia da Criança, os filhos dos colaboradores do cartório tiveram a oportunidade 
de visitar o 1º ofício e conhecer o posto de trabalho dos pais. foi um fim de tarde muito especial, com 
brincadeiras e festinha para a garotada!

entre os dias 7 e 11 de novembro, foi 
realizada a semana da saúde. temas 
como obesidade, ergonomia, drogas, 
tabagismo, alcoolismo, primeiros so-
corros, hipertensão, saúde mental, 
doenças sexualmente transmissíveis 
e automedicação foram debatidos 
durante o evento, que contou com 
a presença de profissionais como 
médicos, psicólogos, nutricionistas 
e fisioterapeutas como palestrantes. 
quase 60% dos participantes conside-
rou a semana ótima e 33% muito boa; 
71% deles se declaram muito satisfei-
tos com o evento. 

para imprimir O futurO

mantendo seu 
compromisso com 
o meio ambiente, o 
cartório adotou o 
papel de bagaço de 
cana como padrão 
para impressão 
de documentos 
e de materiais 
internos. o objetivo 
é promover o bom 
aproveitamento 
dos recursos 
naturais, segundo 
os princípios da 
sustentabilidade. 
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Prêmio Ouro
2009, 2010, 2011

Prêmio Prata 2010
Prêmio Ouro 2011

NBR 15.906
Certificado 2011

A CADA DIA FAZENDO
UMA NOVA HISTÓRIA
Sabendo que o futuro depende
do que fazemos no presente


