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se dissermos a um de nossos 
clientes que o 1º ofício de regis-
tro de imóveis de Belo Horizonte é 
o cartório de registro de imóveis 
mais antigo da capital mineira, é 
possível que a informação gere 
espanto. temos mais de 100 anos 
de história registrados em nos-
sos arquivos e, ao mesmo tempo, 
temos uma estrutura moderna, 
tanto em atendimento quanto em 
processos de trabalho.

tanto que, em 2013, fomos agra-
ciados com a categoria diamante 
do prêmio de Qualidade total ano-
reg (pQta), por termos demons-
trado excelência em diversos 
quesitos, como estratégia, gestão 
operacional, gestão de pessoas, 
instalações, gestão da seguran-
ça e saúde no trabalho, gestão 
ambiental, da informatização e 
controle de dados e da inovação. 
e isso não é por acaso, mas fruto 
de muito trabalho e dedicação por 
parte de uma equipe diferenciada 
e comprometida. a todos os pro-
fissionais que contribuem para fa-
zer a história do 1º ofício cada dia 
melhor, o nosso muito obrigado.

o 1º ofício de registro de imóveis 

de Belo Horizonte é a prova de que 
tradição e modernidade podem 
coexistir valorizando a história 
para construir um presente ainda 
melhor. Quando adotamos as fer-
ramentas da qualidade para cons-
truir um atendimento e relações 
de trabalho mais humanizadas 
e eficazes, foi com esse objetivo 
que o fizemos. e, hoje, podemos 
dizer que temos orgulho da nossa 
história.

os nossos clientes sabem disso 
e, ano após ano, ao responderem 
nossa pesquisa, confirmam que 
estamos no caminho certo, atra-
vés das médias altíssimas de sa-
tisfação, muitas vezes superiores 
a indicadores da iniciativa priva-
da. nosso desejo é que tenhamos 
mais e melhores ferramentas 
para reforçar esse trabalho, já 
reconhecido no estado e no país 
como referência positiva no seg-
mento. e que esse esforço, mais 
uma vez, se reverta em satisfação 
de nossos clientes.

Que 2014 traga-nos novos desafios 
e nos torne ainda melhores!

Boa leitura!

Carta ao leitor

somos diamaNte

dr. Fernando pereira do nasCimento
oficial do 1º ofício de registro de 
imóveis de Belo Horizonte
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“parabenizo os funcionários pela 
cordialidade, pela presteza e pelo 
conhecimento no atendimento. 
nós, clientes, sentimos seguran-
ça quando há clareza nas informa-
ções transmitidas.”

Cezar petri de oliveira

“Como oficial de Justiça, estou 
acostumada a ser atendida com 
prioridade pelos cartórios em 
geral, mas sempre observei e 
lamentei ver cidadãos aguardan-
do em filas injustificáveis, sem 
contar o fechamento para o ho-
rário de almoço. Confesso que, ao 
procurar o 1º ofício de registro 
de imóveis, fui preparada para 
o pior, mas fiquei surpreendida 
e encantada com a qualidade, 
eficiência e rapidez dos servi-
ços prestados. em tudo vocês 
superaram a minha expectativa 
e comprovaram o merecimento 
de todos os prêmios recebidos. 
para mim, o Cartório é espelho de 

um ‘cartório cidadão’. parabéns! 
muitíssimo obrigada.”

andréa marQues de azevedo

“parabenizo a toda a equipe pe-
los excelentes serviços que me 
foram prestados, pela qualidade 
e pela agilidade no atendimento. 
em especial, aos profissionais 
que me atenderam; além de toda 
a presteza, foram muito cordiais. 
obrigado e parabéns a todos.”

Wander Canuto da roCHa

“sou serventuário da Justiça há 
32 anos e me sinto feliz por ver 
pessoas como vocês elevarem a 
classe cartorária. graças a deus 
temos em nosso meio gente tão 
boa. parabéns.”

luiz Carlos pereira da silva

“Fui muito bem atendida e o servi-
ço que solicitei foi entregue bem 

antes do prazo previsto. Fiquei 
muito feliz, pois precisava com 
urgência do meu registro para 
liberar meu financiamento.”

Flaviana Ferreira

“gostei do pouco tempo gasto 
pelo cartório para analisar meu 
pedido de registro que, no caso, 
foi uma instituição e convenção 
do condomínio do edifício varen-
na. Cumpridas as diligências, o 
cartório também foi rápido aos 
registros. ressalto que o analis-
ta da documentação deu todo o 
apoio necessário para que isso 
acontecesse com a brevidade de 
que eu precisava.”

gilBerto dolaBela

Com o oBJetivo de garantir ao usuário o aCesso a serviços notariais de exCe-
lênCia, o 1º oFíCio de registro de imóveis de Belo Horizonte tem investido na 
gestão da Qualidade de seus proCessos. os Bons resultados alCançados Com 
esse traBalHo FiCam evidentes nas maniFestações positivas de Clientes Que par-
tiCiparam de pesQuisas de satisFação, realizadas regularmente pelo Cartório.

espaço do Cliente

trabaLho reCoNheCido
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“Fiquei muito satisfeito com o 
atendimento e, principalmente, 
com o conforto oferecido aos 
clientes: recepção, cadeiras, 
banheiros e água. parabéns a 
vocês.”

Juvenal guerra

“por ser a primeira vez que com-
pareci a este cartório, fiquei 
surpreendido pela presteza, 
delicadeza e agilidade do aten-
dimento; portanto, parabenizo-
-os e agradeço.”

antônio Carlos Ferreira santos

“a pontualidade e o menor tempo 
na realização dos serviços solici-
tados são primordiais para ga-
rantir a satisfação dos clientes. 
obrigada.”

maria apareCida

“parabéns! Continuem trabalhan-
do com profissionalismo e com-
petência. Fiquei muito satisfeita, 
principalmente porque recebi um 
tratamento humanizado, ao qual 
dou muito valor.”

kênia santos

“a estrutura do cartório e a ca-
pacitação dos funcionários ofere-
cem um bom e rápido atendimen-
to aos clientes, bem como as ins-
talações proporcionam conforto 

aos usuários. o serviço online é 
inovador e eficiente.”

Júlio César

“a disponibilidade dos registrado-
res substitutos foi excelente para 
o esclarecimento das dúvidas. a 
devolução espontânea dos valo-
res cobrados a mais também foi 
um ponto muito positivo.”

rodrigo iennaCo de moraes

“gostei muito do cartório. as 
atendentes são muito educadas 
e possuem grande conhecimen-
to sobre a função que exercem; 
os prazos de entrega são ótimos. 
além disso, gostei de acompanhar 
o processo e receber notificações 
pelo e-mail.”

mateus Cândido

“a importância de o 1º ofício 
participar de projetos e receber 
prêmios de qualidade é avançar 
no conhecimento da área e poder 
transmitir aos seus clientes bons 
serviços e com alta qualidade no 
atendimento, rapidez na execução 
e dados confiáveis.”

Flávio polesi

“a cortesia no atendimento, as 
formas de comunicação via e-
-mail e a velocidade de realiza-
ção dos registros nos deixam 

muito satisfeitos enquanto 
clientes.”

márCia melo

“o tempo de espera deste Cartó-
rio é mínimo; a rapidez de entre-
ga é fundamental para que possa-
mos concretizar nossos negócios. 
enfim, este cartório está de para-
béns. obrigado.”

FranCisCo de araúJo soares

“gostaria de elogiar o profis-
sionalismo e a competência do 
atendimento, que me passou to-
das as informações necessárias, 
demonstrando muita capacidade 
de percepção para entender o 
que eu buscava e simplificar as 
respostas.”

euriCo rosa Jr.
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um dos mais desenvolvidos Cartórios do país, 1º oFíCio aBriga parte da memória de BH

tradição e moderNidade

Capa

poucos sabem, mas Belo Horizonte, 
oficialmente fundada em 1897, foi 
planejada para ser um lugar elitista, 
com espaços reservados somente a 
funcionários do governo e às famílias 
que tinham posses para adquirir lo-
tes. por isso, a cidade, que hoje é a 
sexta mais populosa do Brasil, com 
2,3 milhões de habitantes, permane-
ceu pouco habitada até meados de 
1922. a Cidade de minas, como foi 

denominada até 1901, foi projetada 
para ocupar apenas a região Central, 
circundada pela avenida do Contor-
no, antiga avenida 17 de dezembro, 
e somente várias décadas depois 
ultrapassaria tais limites.

parte dos primórdios dessa histó-
ria está documentada no acervo do 
mais antigo cartório de registro de 
imóveis da capital mineira. o 1º ofí-

cio de registro de imóveis de Belo 
Horizonte, que data de 1898, abriga 
os registros, feitos à mão, dos pri-
meiros imóveis construídos na re-
gião Central. alguns dos documen-
tos, por exemplo, correspondem a 
registros imobiliários de personali-
dades que dão nome a importantes 
vias e lugares da capital mineira: o 
escritor Fernando sabino e os po-
líticos tancredo de almeida neves, 
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Juscelino kubitschek de oliveira 
e marechal Humberto de alencar 
Castelo Branco.
 
a partir da consulta dos nomes 
dos proprietários, é possível 
recriar a sociedade belo-hori-
zontina do início do século xx. 
muitos, de origem estrangeira, 
trouxeram para a cidade parte 
de suas culturas, expressas nas 
antigas construções, em estilos 
como o art déco e o neoclássico.

do registro à mão...
imagine que alguém tenha inte-
resse em localizar uma deter-
minada propriedade em uma 
cidade e a informação recebida 
é “próximo a um tronco de jaca-
randá caído, segue pela cerca 
até a beira do rio”. a mensagem 
pode parecer sem sentido, mas 
na região do Curral del rey, que 
viria a ser a cidade de Belo Hori-
zonte, era assim que as pessoas 
se informavam.

dessa forma, nada mais natural 
que os imóveis fossem registra-
dos com as mesmas indicações 
de localização. além de sucintos 
e imprecisos, os registros eram 
de difícil identificação. as informa-
ções eram transcritas em gran-
des e pesados livros por ordem 
de solicitação de registro pelos 
chamados escreventes – pessoas 
autorizadas a realizar o procedi-
mento, que, teoricamente, teriam 
boa caligrafia. em um mesmo livro, 
com cerca de 300 páginas, poderia 

ser encontrada uma média de mil 
registros aleatórios.

Com a modernização dos processos, 
os registros atuais são realizados 
em fichas, de fácil manuseio, orga-
nizadas por número de matrícula. 
também são exigidas caracteriza-
ções completas, com indicações de 
rua, bairro, número do imóvel, re-
gião e outras informações que per-
mitam a qualquer pessoa localizar 
o estabelecimento.

... ao atendimento 
online
mesmo sendo o cartório de registro 
de imóveis mais antigo da cidade, o 
1º ofício de registro de imóveis, não 
parou no tempo. referência em qua-
lidade, tanto no que diz respeito aos 
processos organizacionais quanto 
no atendimento ao público, é um 
dos cartórios mais modernos do 
Brasil. isso se deve à implantação, 
há seis anos, do modelo de exce-
lência em gestão (meg). o trabalho 
qualificado, produtivo e eficiente é 
resultado do investimento na capa-
citação profissional da equipe, na 
modernização dos equipamentos 
e, consequentemente, de um bom 
clima organizacional.

atualmente, o estabelecimento 
possui 100% de suas matrículas 
digitalizadas, cadastradas e inde-
xadas em banco de dados eletrô-
nico e, para agilizar os processos, 
disponibiliza serviços online, como 
o registro e a emissão de certidões 
com assinatura digital.

o nível de reconhecimento da eficiên-
cia é medido pela pesquisa de aten-
dimento, cujos índices de satisfação 
ultrapassam a média de 98%, além 
das diversas certificações recebidas. 
o 1º ofício é o primeiro cartório certi-
ficado pela associação Brasileira de 
normas técnicas (aBnt) e já conquis-
tou nove premiações de excelência 
em âmbitos estadual e nacional. o iso 
9001 é uma delas e reconhece o cum-
primento de altos padrões de gerên-
cia da qualidade em organizações.

registro de 1939 – imóvel do 
marechal Humberto Castelo Branco

em 1913, até números de passos eram 
utilizados para localizar um imóvel
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mais história

CertifiCações

Capa

uma das vias de destaque desde 
os primeiros anos da capital mi-
neira, a rua da Bahia conta com 
exemplares de diferentes estilos 
arquitetônicos que demostram 
as evoluções urbanísticas da 
cidade. o sobrado localizado na 
esquina com a rua timbiras é 
um deles e corresponde ao re-
gistro cartorário de nº 1, lº 3, 
feito em 25 de abril de 1898.

tombado pelo patrimônio Histó-
ricol, o edifício é preservado e 
constitui o endereço de vários 
estabelecimentos comerciais. 
Conhecido por formar artistas, 
o teatro net – núcleo de estu-
dos teatrais está no local há 

33 anos, e, quando iniciou suas 
atividades, “o prédio estava sem 
assoalho e quase em fase de 
demolição”, como conta alberto 
Carvalho, coordenador do net. 
segundo ele, a escolha do local, 
pelo diretor José márcio Corrêa, 
foi instintiva, e seu interesse por 
permanecer no edifício desesti-
mulou os proprietários a demo-
lirem o prédio. “não sabia que o 
edifício corresponde ao primei-
ro registro de Belo Horizonte. sei 
que aqui já foi sede do américa 
e sede do partido pdt (partido 
democrático trabalhista). tam-
bém falam que funcionou uma 
pensão, onde, inclusive, tancre-
do neves se hospedou”, conclui.

Compondo a decoração de outro 
comércio antigo no local, estão 
quadros com fotografias de Belo 
Horizonte em suas primeiras 
décadas e do próprio sobrado 
da rua da Bahia. o Café Cultura 
é uma mistura de restaurante 
e bar cult que recebe frequen-
tadores “com espírito jovem”, 
como explica o sócio-proprie-
tário matheus souza leite. as 
figuras foram colocadas nas 
paredes para ornamentar o am-
biente e reviver parte da história 
da cidade, mas o que matheus 
não sabia é que o próprio Café 
Cultura já está inserido em um 
importante cenário da história 
de Belo Horizonte.

uma das ações de melhoria nos processos 
internos do 1º ofício foi a inserção do histórico 
de registros no indicador real

• Certificado Ouro no Prêmio de Qualidade Total da Ano-
reg-Br (pQta) nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 e 
Certificado diamante no ano de 2013;
• Certificado de Responsabilidade Socioambiental pelo 
Colégio notarial do Brasil;
• Certificado de Premiação Prata nos critérios de exce-
lência do prêmio mineiro da Qualidade – pmQ em 2010, 
e Certificado de premiação ouro em 2011;
• Certificado na NBR 15.906/2010 – Gestão Empresa-
rial para serviços notarias e registrais, pela aBnt, em 
2011, 2012 e 2013;
• Certificado na ISO 9001/2008 – pela ABNT, em 2012 e 2013. 
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o colaborador éder rodrigues de souza, do setor atendimento, 
recebeu da diretoria da associação dos notários e registra-
dores do Brasil (anoreg-Br), no dia 22 de novembro de 2013, 
o prêmio Cultural anoreg-Br. a cerimônia também aconteceu 
durante a entrega do pQta 2013, na cidade de natal/rn.

éder se inscreveu com o conto o Advogado, o Parquet e a 
Catarina, sob o pseudônimo geovanne de são miguel, de Belo 
Horizonte/mg. por ter vencido o concurso, sua obra será pu-
blicada nos meios de comunicação da anoreg-Br.

premiações

o oficial do 1º ofício de registro de imó-
veis, Fernando pereira do nascimen-
to, recebeu, no dia 12 de setembro de 
2013, a medalha presidente Juscelino 
kubitschek. a homenagem foi concedi-
da pelo governador antônio anastasia, 
na cidade de diamantina/mg.

é diamante
no dia 23 de novembro de 2013,  o 1º 
ofício recebeu o prêmio de Qualidade total anoreg-Br 
(pQta), na recém-criada categoria diamante. a entre-
ga da premiação ocorreu durante o xv Congresso 

Brasileiro de direito notarial e de 
registro, em natal/rn.

para conquistar essa categoria, o 1º 
ofício foi avaliado com 100% de apro-
veitamento nos quesitos estratégia, 
gestão operacional, da segurança e 
saúde no trabalho, gestão de pesso-
as, instalações, gestão ambiental e 
gestão da informatização e inovação. 

“o prêmio é resultado do empenho, do compromisso 
e do profissionalismo de toda a equipe. é o reconheci-
mento do trabalho coletivo”, salienta o oficial.

a geovaNNe de são migUeL, 
o prêmio CULtUraL aNoreg

ofiCiaL reCebe medaLha JK

equipe do 1º ofício traz para BH o 
prêmio de Qualidade total anoreg-Br 
e prêmio Cultural anoreg/Br

Trecho do ofício encaminhado pelo Correge-
dor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), luiz Audebert Delage Fi-
lho ao oficial Fernando Pereira do nascimen-
to, pelo recebimento do PQTA-BR 2013.

1º ofício de Registro de imóveis: Prêmio Diamante 
no Prêmio de Qualidade Total Anoreg-BR 2013.

reCoNheCimeNto

Premiações como 
essa refletem o 
esmero, dedicação e 
competência laboral 
de Vossa Senhoria, os 
quais resultam no tão 
esperado conceito 
de excelência na 
prestação dos 
serviços notariais e 
de registro.
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parabéNs, eqUipe 1º ofíCio de registro de imóveis de beLo horizoNte
ComprometimeNto, dediCação e respoNsabiLidade só poderiam resULtar em qUaLidade máxima. 

esse mérito é Nosso! 
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mUitos CeNários, mUitas histórias

profissioNaL 
Nota 10

aConteCeu no Cartório

desde que foi criado, em março de 
2012, com o objetivo de estimular 
o gosto dos colaboradores pelos li-
vros, o projeto leituras e leitores já 
conquistou vários adeptos. vanessa 
Cristina silva marques, do setor de 
Certidão, é uma das apreciadoras 
do projeto. estudante de direito, ela 
consulta diversos livros jurídicos e 
considera a iniciativa uma excelen-
te oportunidade de acesso a títulos 
específicos de sua área acadêmica.

andréa de Cássia teodoro também 
faz parte do grupo de leitores do 
cartório. Há quatro anos trabalhan-
do no 1º ofício como profissional de 
serviços gerais, ela se considera 

uma leitora assídua. são, em mé-
dia, 800 páginas por mês das mais 
diversas obras e gêneros.

apesar da variedade de títulos que 
já passaram por suas mãos, como 
as obras do autor mais adaptado 
para a televisão brasileira, Jorge 
amado; o best-seller A Cabana, de 
William p. Young; e o Cheiro de Deus, 
de roberto drummond, os livros 
que mais despertam sua atenção 
são os que retratam a história do 
Brasil. Joaquina, filha do Tiraden-
tes, de maria José de Queiroz, foi o 
último desse gênero lido.

agora, ela se prepara para adentrar 

as plantações de cana-de-açúcar em 
pernambuco, cenário das relações 
entre os senhores de engenho e os 
escravos negros. a obra da vez é 
Casa-Grande & Senzala, de gilber-
to Freyre – um presente de amigo 
oculto. “se quiser me agradar, é só 
me dar um livro, principalmente um 
que fale do Brasil Colônia. Como as 
pessoas já sabem, sempre ganho 
livros de aniversário, amigo oculto 
e natal”, afirma.

andréa conta que não pretende res-
tringir seu contato com a História 
apenas aos livros. “meu sonho é fazer 
História. um dia eu faço. Faço a minha 
e a lá de fora também”, conclui.

para motivar e incentivar os cola-
boradores que se destacaram du-
rante o trimestre, o cartório tem 
como prática reconhecer o bom 
desempenho desses profissionais. 
além de receberem um button e 
um certificado que atestam a ex-
celência do trabalho executado, 
os colaboradores são convidados 
para um almoço com o oficial do 
1º ofício de registro de imóveis de 
Belo Horizonte.
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mais qUaLidade de vida

reforço Na segUraNça

a proposta de abandonar o sedentarismo 
trouxe resultados tão bons que o medida Cer-
ta ganhou uma segunda edição. o projeto de 
promoção de qualidade de vida e bem-estar 
teve início em julho de 2012 e terminou em 
2013, quando os participantes foram subme-
tidos a uma avaliação física. o medida Certa 2 
começou no mesmo ano e manteve a estrutura 
dos três grupos iniciais: eu Consigo, com foco 
em emagrecimento; Remexa-se, para sair do 
sedentarismo; e no Pain no Gain, para os inte-
ressados em ganhar massa muscular.

durante o projeto, foram realizados eventos de 
incentivo à atividade física, em parceria com a 
academia malhação. nos dias 19, 20 e 21 de agos-
to de 2013, os participantes estiveram presentes 
nos aulões de jump, pump e zumba, respecti-
vamente. no dia 29 do mesmo mês, aconteceu 
o evento pedalando na praça Jk, com aulas de 
spinning e zumba. Quem compareceu aprovou:

o 1º ofício agora conta com uma equi-
pe de brigadistas preparada para atu-
ar em situações de emergência. nos 
dias 13, 17 e 18 de agosto, dois cola-
boradores de cada setor participaram 
de treinamento de brigada de incêndio 
referente a atribuições, orientações 
sobre primeiros socorros, rota de 
fuga e mapa de risco. os participan-
tes  foram voluntários e atuarão como 
responsáveis pela adoção de medidas 
de segurança.

a brigadista isabel Cristina pereira, 

do setor arquivo, manifestou interes-
se pela função logo que assistiu no 
cartório a uma palestra sobre o as-
sunto. para absorver o máximo de in-
formações, ela participou ativamente 
do treinamento. “encenei, vesti a rou-
pa apropriada e até fingi de morta. 
participei de todo o simulado, para 
entender bem quais são as ações 
necessárias”, afirma. para ela, a ex-
periência foi gratificante: “aprender a 
realizar os primeiros procedimentos 
de forma adequada pode salvar uma 
pessoa. vou levar para a vida.”

Lucas (Certidão): Foi uma manhã de domingo muito 
agradável. mais uma vez, agradeço e parabenizo o Car-
tório pela iniciativa. esses eventos contribuem muito 
com os colaboradores, em vários sentidos. 

diana (registro): adorei participar do pedalando; foi 
ótimo. agradeço pela oportunidade. obrigada!

Jéssica (atendimento): Foi muito bom praticar ativida-
des físicas em um lugar diferente do espaço da  acade-
mia. Foi um momento de descontração com os colegas.

daiane (arquivo): Foi uma manhã muito divertida ao 
lado dos meus colegas de trabalho. adorei ter parti-
cipado de todas as atividades do evento. gostaria de 
agradecer e parabenizar a todos os grupos pelo empe-
nho. mesmo sendo em um domingo cedo e ainda com 
chuva, todos marcaram presença. valeu a pena! deixou 
um gostinho de quero mais.
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aConteCeu no Cartório

Novos espaços
Café com Prosa e Aconchego são os nomes da copa e do 
ambiente para descanso, criados com a ampliação interna 
do cartório. além desses locais, que possibilitam maior inte-
ração entre os colaboradores, e do aumento da biblioteca, 
os setores administrativo, Certidão, registro e arquivo tam-

bém passaram por melhorias, com o redimensionamento 
dos espaços e layout. a expansão do imóvel foi realizada 
com o objetivo de proporcionar mais comodidade à equipe, 
maior dinâmica de trabalho e, consequentemente, atender 
aos clientes de forma cada vez mais eficiente. 
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o qUe Não faLta é Comemoração...
por acreditar na importância da família na vida so-
cial e afetiva dos indivíduos, anualmente o 1º ofício 
desenvolve ações que fortalecem as relações entre 
os colaboradores e seus familiares. para que as 
crianças entendam e identifiquem o trabalho dos 
pais, elas são convidadas a visitar o cartório e, na 
ocasião, têm a oportunidade de participar de um 
festival de desenhos.

em 2013, o tema adotado foi Família e as ilustrações 
criadas estamparam as páginas do calendário de 
2014. os adultos também participaram de uma forma 
bem divertida. a equipe do 1º ofício foi dividida em 
vários grupos, que receberam o desafio de criar pa-
ródias com palavras relacionadas ao cartório, como 
qualidade, excelência, segurança, respeito e ética.

Chá de Fraldas

equipe Família Fantástica

aniversariantes – Café com leitura

Festa da Família

dia das mães

dia da árvore
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aConteCeu no Cartório

“Há duas espécies de chatos: os 
chatos propriamente ditos e os 
amigos, que são os nossos cha-
tos prediletos” – Mário Quintana

podem até ser chatos, como 
dizia o poeta brasileiro mário 
Quintana, mas, afinal, quem vive 
sem amigos? são eles que estão 
presentes nos momentos feli-
zes e, sobretudo, nas situações 
de dificuldade. Com eles, as ri-
sadas são mais altas, os choros 
mais estridentes e as palavras 
mais sinceras.

no ambiente de trabalho não é 
diferente; ali também são cria-
dos verdadeiros laços de amiza-
de. para reforçar esse sentimen-
to e promover a interação entre 

os colaboradores, o 1º ofício re-
alizou, entre os dias 17 e 26 de 
julho, a semana do amigo.

na ocasião, houve a divulgação 
de um texto na intranet sobre 
a importância da amizade e a 
realização de um sorteio para 
selecionar o Amigo Floquinho, 
que receberia uma mensagem 
a ser afixada no mural da ami-
zade. a atividade possibilitou 
a interação entre os setores e 
seus respectivos colaborado-
res. Foram deixados no mural 
1.365 floquinhos.

... e mUito trabaLho!

dia do amigo

planejamento estratégico

auditoria interna auditoria externa

semana da saúde
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doCumento regulamenta as melHores prátiCas Cartorárias

Cidadão é beNefiCiado Com Código 
de Normas para Cartórios

novidade

os transtornos acarretados pela 
falta de padrão nos procedimen-
tos cartorários ficaram no pas-
sado. é que passou a vigorar no 
dia 10 de dezembro de 2013 o 
novo Código de normas dos ser-
viços notariais e de registro do 
estado de minas gerais. o docu-
mento consolida as leis federais, 
estaduais e atos da Corregedoria 
que disciplinam as atividades e o 
funcionamento dos cartórios.

o Código é composto por 1.074 
artigos editados em forma de li-
vro. entre os diversos temas, ele 
trata da definição do horário de 

funcionamento dos cartórios; 
disposições sobre separação, di-
vórcio e inventário; a lavratura de 
testamento por substituto; a cons-
tituição e a dissolução da união 
estável, inclusive entre pessoas do 
mesmo sexo; a regulamentação do 
procedimento de regulamentação 
Fundiária e a regulamentação e re-
gistro de terras públicas.

resultado de um trabalho minu-
cioso, que demandou 11 meses, 
o documento foi elaborado por 
um grupo especial de trabalho 
composto para esse fim, sob a 
presidência do juiz auxiliar da 

Corregedoria-geral de Justiça, gil-
son soares lemes, e com consul-
toria especial do desembargador 
marcelo rodrigues. as primeiras 
definições tiveram início em 2012, 
através de portaria do desembar-
gador luiz audebert delage Filho, 
Corregedor-geral de Justiça do 
tJmg. o oficial Fernando pereira 
do nascimento participou ativa-
mente da elaboração do material. 
segundo o oficial, “o código de 
normas representa mudança, se-
gurança e modernidade e benefi-
ciará principalmente a população 
mineira, que terá acesso facilitado 
e agilizado às informações.”
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Basta ver a quantidade de doações 
arrecadadas ao pé da árvore de 
natal do cartório para se certificar 
de que solidariedade é algo que 
não falta no 1º ofício de registros. 
no ano de 2013, foram contabili-
zados mais de uma tonelada de 
alimentos, 264l de leite e 230l de 
materiais de limpeza. as doações 
foram entregues à Creche das ro-
sinhas, instituição no aglomerado 
da serra que atende a cerca de 
200 crianças, assistida pelo cartó-
rio desde 2008. o apoio à institui-
ção faz parte do projeto não Fique 
imóvel, que também compreende 
a campanha Doe Seu Troco. em 
2013, foram arrecadados r$776,63 
em doações de clientes e colabo-
radores, com cofrinhos distribuí-
dos nos nove guichês do setor de 
atendimento e no ambiente inter-
no. o valor contabilizado é deposi-
tado na conta bancária da Creche 
das rosinhas.

responsaBilidade soCial e amBiental

NataL soLidário

acima, equipe 
do 1º ofício 

realizando a entrega 
dos donativos 
arrecadados.

ao lado, cofrinhos 
da campanha Doe 

Seu Troco.
abaixo, materiais 

arrecadados para a 
Creche das rosinhas



A19REVISTA INSTITUCIONAL - 1º OFÍCIO DE REgISTRO DE ImóVEIS DE bELO hORIzONTE

Com o objetivo de sensibilizar um 
número crescente de cidadãos 
quanto à responsabilidade 
e a necessidade de ajudar o 
próximo, o cartório promove 
anualmente a campanha de 
doação de sangue.

em abril de 2013, foi realizada 
uma mobilização no 1º ofício e 
nos dias 2, 3, 6 e 7 de maio, 24 
colaboradores doaram sangue 
no Hospital Biocor.

doação de vida

Nossos priNCípios

patrícia gabriela dos santos, do setor de Certidão, e o oficial substituto emerson 
rodrigues neiva participaram como voluntários 

Política da Qualidade 
Buscar a melhoria contínua e a satisfação dos 
seus clientes.

Missão 
prestar um serviço humanizado com qualidade 
e segurança dos registros concretizando sonhos.

Visão 
ser reconhecido pela sociedade como 
organização indispensável para a garantia do 
direito de propriedade e modelo nacional na 
prestação de serviços públicos.

Valores 
segurança – ter o registro de imóveis como 
instrumento de segurança jurídica do direito de 
propriedade e dos contratos.

excelência – ter excelência no atendimento aos 
clientes, bem como na execução dos serviços 
prestados.

Ética – agir com honestidade, respeito, 
integridade e transparência em todas as suas 
ações e relações.

conhecimento – ter profissionais capacitados 
e qualificados, propiciando um desenvolvimento 
contínuo e compartilhado.

comprometimento – ter proatividade, 
responsabilidade e comprometimento com o 
que se faz, envolvendo-se em projetos, objetivos 
e metas de forma a atingir os resultados 
pretendidos.

as conquistas registradas nesta publicação são resultado do compromisso de toda a equipe com as 
diretrizes do 1º ofício. 
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