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desde que assumi o 1º ofício de Re-
gistro de imóveis de Belo Horizonte 
(1º RiBH), em 2008, como oficial 
busco realizar um trabalho pauta-
do no respeito, tanto aos clientes 
como aos funcionários. isso por-
que tenho consciência que a ati-
vidade que aqui realizamos é de 
suma importância para a vida das 
pessoas, pois, muitas vezes, repre-
sentam momentos marcantes em 
suas histórias.

diferentemente de outras partes 
do mundo, no Brasil os cartórios 
de registro de imóveis têm o pa-
pel fundamental na legitimação da 
propriedade do patrimônio adqui-
rido, uma vez que a constituição 
do direito real se dá por meio do 
registro do imóvel no cartório. 
na matéria de capa, abordamos 
sobre os diferentes modelos de 
registro de imóveis empregados 
pelo mundo e constatamos que o 
formato adotado no país está en-
tre os mais seguros, eficientes e 
menos onerosos.

as leis nº 11.977/2009 e nº 
13.097/2015 trazem, ainda, mais se-
gurança aos processos de compra 
dos imóveis.  a primeira determina 
a informatização dos cartórios e a 
implantação de Centrais de Regis-
tros de imóveis em 2016. a popu-

lação poderá acompanhar eletro-
nicamente o andamento de títulos 
pela internet, ferramenta que já é 
disponibilizada por alguns cartó-
rios, como no 1º RiBH. a segunda 
determina que deve ser lançado na 
matrícula tudo o que pode onerar 
ou gravar o imóvel. a partir de 2017, 
o que não estiver lançado nas matrí-
culas não poderá ser reivindicado.

outro destaque são as inúmeras 
ações internas promovidas com e 
para nossos funcionários. seguimos 
firmes no intuito de prestarmos o 
mais qualificado atendimento de 
Registro de imóveis do Brasil. esse 
foco na excelência nos rendeu, pelo 
terceiro ano consecutivo, o Prêmio 
de qualidade total anoreg(Pqta), da 
associação dos notários e Registra-
dores do Brasil (anoreg), na catego-
ria diamante. esse reconhecimento 
reforça a credibilidade e o pionei-
rismo do nosso Cartório, sempre 
empenhado e atento à aplicação de 
ações eficazes e à implementação 
de modelos e ferramentas inova-
doras e efetivas de gestão. esses e 
outros temas abordados nesta nova 
edição da registro imobiliário em 
revista mostram um pouco das di-
versas conquistas da nossa equipe 
em 2015.

Boa leitura!

CaRta ao leitoR

novoS tempoS

dR. FeRnando PeReiRa do nasCimento
oficial do 1º ofício de Registro de 
imóveis de Belo Horizonte
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“sou deficiente auditiva e faço o 
serviço de rua para uma empre-
sa de despachante. tenho muita 
dificuldade em me comunicar, 
mas, nesse Cartório, sempre 
contei com a paciência e atenção 
dos funcionários em me ajudar 
a executar o serviço da melhor 
forma possível. sou muita grata 
por isso, pois nem todos têm a 
disponibilidade em me atender 
com cuidado, gentileza, sorriso e 
boa vontade. obrigada!”
 
luCinda da gRaça valente
FunCionáRia de uma emPResa 
de desPaCHante

“é muito importante o acesso ao 
oficial do Cartório ou aos seus 
substitutos em caso de procedi-
mentos especiais para melhor an-
damento do processo. obtive essa 
abertura e atenção com facilidade 
e fui muito bem atendida.” 

silvana miRiam aCáCio magalHães 
advogada – oaB/mg 139.788 

“estou no estado de são Paulo, 
precisei de uma certidão de pro-
priedade em Belo Horizonte e 
recebi todo o suporte, com o me-
nor custo possível, sem precisar 
de um correspondente de minas 
para solucionar a questão. os 
funcionários do próprio Cartório 
me explicaram tudo, e emiti toda 
a documentação pelo site. Fiquei 
muito satisfeita.”

ilma gomes PinHeiRo – advogada 
de são Paulo – oaB/sP nº 192.111

“Parabenizo toda a equipe por faze-
rem acontecer. do atendimento ao 
telefone ao recebimento do docu-
mento, vocês foram leais. é muito 
difícil nós, como clientes, sermos 
atendidos com tanta rapidez e se-
gurança. Parabéns a todos!”

CaRla da silva RiBeiRo – autônoma 

“gostaria de parabenizar todos os 
funcionários que me atenderam 
sempre com agilidade, cortesia e 

conhecimento. Fiquei muito satis-
feito com o atendimento recebido 
no cartório. nota dez!”

CHaRles H. soaRes
FunCionáRio PúBliCo

“Cartório bom é aquele em que 
você vai somente para buscar 
algum documento solicitado via 
internet e, quando chega, é re-
cebido com respeito, agilidade e 
profissionalismo. esse é o atendi-
mento do 1º RiBH.”

Rutênio CHaves emeRy
emPResáRio na áRea de 
automação industRial

“estou muito satisfeito com o am-
biente, atendimento e pontualida-
de dos serviços prestados pelo 
1º RiBH.”

otaCílio de novais Pinto neto
agRiCultoR em PaRaCatu (mg) e em-
PResáRio na áRea de ConstRução 
Civil PRedial em Belo HoRizonte

PRestaR um seRviço de qualidade é um dos valoRes e PRemissas do 1º oFíCio 
de RegistRo de imóveis de Belo HoRizonte (1º RiBH), que não mede esFoRços 
no aPRimoRamento de seus PRoCessos e ColaBoRadoRes. os Resultados 
desse emPenHo são Constatados nas Pesquisas de satisFação Realizadas 
PeRiodiCamente e nos e-mails ReCeBidos. ConFiRa algumas mensagens.

esPaço do Cliente

Com a paLavra: o CLiente
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o Custo Com RegistRo de imóveis no BRasil está entRe os menoRes do mundo. os 
modelos adotados no País tamBém são ConsideRados os mais eFiCientes e seguRos

propriedade garantida

dr. Fernando Pereira do nascimento é o oficial do 1º ofício de Registro 
de imóveis de Belo Horizonte, um dos cartórios mais modernos do Brasil

quando se fala em cartório de regis-
tro de imóveis no Brasil, a maioria 
das pessoas pensa em algo caro e 
burocrático. Porém, ao se analisar o 

processo em outras partes do mun-
do, o que se constata é o contrário. 
o relatório doing Business 2015: Re-
gulamentos mais inteligentes para 

Pequenas e médias empresas, do 
Banco mundial, mostrou que nosso 
país tem um dos menores custos de 
registro de propriedades do mundo.
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ao avaliar o valor cobrado pe-
los países da organização para 
a Cooperação e desenvolvimen-
to econômico (oCde) – que in-
clui França, estados unidos e 
alemanha –, o custo brasileiro 
fica 38% menor. de acordo com 
o relatório, o percentual prati-
cado no Brasil, em relação ao 
valor do imóvel, é de 2,6%, en-
quanto na região da oCde é de 
4,2%. a diferença em relação ao 
do Caribe e de países da américa 

latina é ainda maior e chega 
a 58%, uma vez que possuem 
custo de 6,1% do preço total da 
propriedade.

o tempo de trâmite para reali-
zar todo o processo do registro 
do imóvel também é bastante 
reduzido. enquanto no Brasil 
gasta-se, em média, 25,5 dias, 
na américa latina e no Caribe 
esse prazo é de 63,3 dias e, na 
oCde, de 24 dias.

modelo BRasileiRo 
é um dos mais
seguRos
além de oferecer os menores custos 
e prazos do mundo, o modelo de re-
gistro de imóveis brasileiro se des-
taca pela segurança. é o que afirma 
a advogada e procuradora do mu-
nicípio de Belo Horizonte, luciana 
Barros. “ele permite a individua-
lização do imóvel e identificação 
da titularidade da propriedade, 

CaPa

no 1º RiBH, o prazo médio de registro 
para imóvel foi de 3,6 dias em 2015
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além dos gravames que sobre ele 
recaiam. Há, ainda, produção e fá-
cil disponibilização de informação 
jurídica qualificada. esse volume 
de conhecimento possibilita aos 
interessados realizar negócios 
imobiliários, eliminar ou reduzir 
eventuais riscos à lícita concreti-
zação das transações, proporcio-
nando considerável grau de segu-
rança jurídica na circulação dos 
bens imóveis”, esclarece.

isso porque trata-se de um mo-
delo misto. a regra, de acordo 

com a advogada, é o sistema 
de registro de direitos, no qual 
a constituição da propriedade 
real se dá com o registro imobi-
liário. existem, no entanto, algu-
mas situações em que a mutação 
da propriedade se dá indepen-
dentemente do registro, que é 
então efetivado para assegurar 
publicidade e preservar a con-
tinuidade registrária. exemplos 
dessa situação são a sucessão 
causa mortis e as hipóteses de 
aquisição originária, como, por 
exemplo, usucapião.

“a principal diferença entre os siste-
mas alemão e brasileiro, por exem-
plo, reside no grau da presunção de 
veracidade atribuído ao registro. no 
caso brasileiro, essa pressuposição 
é relativa, o que significa que a vali-
dade do registro está condicionada 
à do título causal, ou seja, os defei-
tos do título contaminam o registro, 
que pode ser invalidado em ação 
própria”, explica luciana.

numa comparação entre o siste-
ma brasileiro e o norte-americano, 
as vantagens são ainda mais laten-
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tes. no modelo norte-americano, 
de acordo com a advogada, a apu-
ração da titularidade da proprie-
dade de um imóvel é complexa e 
onerosa, sendo necessária uma 
pesquisa rigorosa, que chega a de-
mandar o concurso de vários pro-
fissionais especializados, como ad-
vogados e securitários. a despeito 
de todo esse esforço, o resultado 
das pesquisas empreendidas não 
garante a exatidão da informação 
obtida, não respaldando, com se-
gurança suficiente, a aquisição da 
propriedade ou a constituição do 
direito real. “Por conta dessa inefi-
ciência, para salvaguardar um ne-
gócio imobiliário, a contratação de 
seguro é uma exigência constante 
e primordial”, reitera luciana.

o pagamento de honorários, devi-
do ao concurso de vários profis-
sionais, e a contratação de segu-
ro oneram ainda mais o modelo 
norte-americano, o que torna seu 
custo significativamente superior 
ao do brasileiro, cujos emolumen-
tos são pagos de uma única vez.

Já no Brasil, o sistema permite, sem 
grandes dificuldades, a precisa iden-
tificação da situação jurídica do imó-
vel, conferindo a necessária seguran-
ça aos envolvidos. Basta o próprio in-
teressado requerer as competentes 

certidões no cartório de Registro de 
imóveis. assim, além de mais seguro, 
esse processo no Brasil também é 
mais eficiente e menos oneroso do 
que nos estados unidos.

modelo 
noRte-ameRiCano
segundo tania dalaneze, corretora 
com mais de 10 anos no mercado 
imobiliário norte-americano e broker 
da dalaneze Realty, a compra de um 
imóvel nos eua difere do que ocorre 
no Brasil, porque deve ser precedi-
da de uma ampla pesquisa sobre o 
vendedor e o imóvel, bem como a re-
alização de um seguro, que oferece 
garantia contra possíveis problemas 
que podem comprometer a compra.

no geral, os passos principais 
são os seguintes: 

•	 Contrata-se	um	advogado	
para o levantamento das certi-
dões por meio de uma compa-
nhia de títulos (title company). 
essa instituição equivale a um 
cartório no Brasil. tal compa-
nhia é responsável pela pes-
quisa de certidões do vende-
dor e do imóvel.
•	 Elaborado	 levantamen-
to das certidões, a tit le 
company emite o contrato 
denominado clousing, que 
equivale à escritura brasi-
leira. se houver financia-
mento bancário, o pacote é 
encaminhado diretamente a 
title company para incluir no 
contrato. o custo médio des-
se documento é de 5 a 6% do 
valor do imóvel, já incluídas 
todas as despesas.

No Brasil, o volume de conhecimento 
possibilita realizar negócios 
imobiliários, eliminar ou reduzir 
eventuais riscos à lícita concretização 
das transações, proporcionando 
considerável grau de segurança jurídica 
na circulação dos bens imóveis

luciana Barros, advogada
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a advogada luciana explica que, 
basicamente, são três os modelos 
de registro de imóveis adotados 
no mundo: o sistema de registro 
de documentos, que tem como 
expoente a França; o de registro 
de direitos, adotado, por exemplo, 
na alemanha; e o modelo adotado 
nos estados unidos, de efetivação 
de seguro garantidor dos títulos.

regiStro de doCumentoS ou 
títuLoS
n a transferência da proprieda-
de e a constituição de outros di-
reitos reais efetiva-se pelo mero 
consentimento das partes legiti-
mamente manifestado.
n o registro do título não é obri-
gatório, não constituindo o direi-
to. Procede-se ao registro, tão 
somente, para assegurar oponibi-
lidade do direito contra terceiros.
n os registros são organizados 
tendo-se em conta as pessoas en-
volvidas nos negócios jurídicos e 
não o imóvel, existindo, não obs-
tante, um sistema que permite a 
interligação dos dados (imóvel/
pessoa).
n o registro do título não gera 
qualquer presunção de exatidão 
do seu conteúdo, não garantin-
do a segurança desejável aos 
negócios imobiliários.

regiStro de direitoS
n a constituição do direito real se 
dá pelo registro.
n o negócio jurídico efetuado pe-
los interessados não é suficiente 
à transmissão ou constituição 
dos direitos reais, sendo impres-
cindível, para tanto, a efetivação 
do registro pertinente na serven-
tia imobiliária competente.
n na alemanha, país que adota 
esse modelo, a transmissão do 
domínio opera-se pela inscri-
ção. o registro é efetivado com 
base num acordo de transmis-
são, negócio jurídico abstrato 
desprendido do acordo que lhe 
deu causa. o registro, nesse dia-
pasão, faz prova plena da pro-
priedade (presunção absoluta), 
pressupondo-se dono aquele em 
cujo nome a propriedade está 
lavrada em certidão.
n todos os assentamentos são 
efetuados tendo-se por unidade 
registral o imóvel.

SiStema de efetivação de 
Seguro garantidor doS títuLoS
n nos estados unidos, na maio-
ria dos estados, não existe, pro-
priamente, o Registro de imó-
veis. existem tipos semelhantes 
ao nosso Cartório de títulos e 
documentos, pelos quais os in-

teressados nos negócios imo-
biliários podem promover o 
arquivamento de documentos 
que comprovem a boa origem 
do imóvel, que podem ser con-
sultados pelos interessados em 
adquiri-lo.
n  é um sistema de complexa 
apuração da propriedade e que 
não confere a segurança neces-
sária às transações. essas são 
garantidas pela realização de 
seguro dos títulos.
n nos estados unidos, a única 
garantia que o adquirente do 
imóvel tem é a de que será in-
denizado pelo seguro no caso de 
perda da propriedade.

modeLoS exiStenteS no mundo

luciana Barros mostra as diferenças 
dos sistemas de registros imobiliários
no Brasil e no exterior
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imóvel na Rua da Bahia, onde hoje é o 
Café Cultura, foi o primeiro registrado 
na capital mineira no 1º RiBH

CaPa



A11REVISTA INSTITUCIONAL - 1º OFÍCIO DE REgISTRO DE ImóVEIS DE bELO hORIzONTE

modeRnização 
legislativa tRaz
ainda mais 
ConFiança

a partir de 2016, todos os 
atos de importância para o 
imóvel deverão ser lança-
dos pelo interessado nas 
matrículas dos mesmos. 
a exigência de adequação 
veio da medida Provisória           
nº 656/2014, que se tornou a 
lei nº 13097/2015. ela deter-
mina a cada cartório “ado-
tar o princípio da concen-
tração de dados nas matrí-
culas dos imóveis (...), que 
contribuirá decisivamente 
para o aumento da segu-
rança jurídica dos negócios, 
assim como a desburocra-
tização dos procedimentos 
dos negócios imobiliários, 
em geral, e da concessão de 
crédito, em particular, além 
de redução de custos e cele-
ridade dos negócios.

outra necessidade da po-
pulação que está sendo su-
prida pela lei 11.977/2009, 
regulamentada em 2015 
pelo Conselho nacional de 

Justiça (CnJ), é a unifica-
ção dos cartórios em uma 
única Central Registral. Por 
meio dessa plataforma úni-
ca na internet, os usuários 
poderão ter acesso a todos 
os cartórios do estado para 
localizar imóveis e proprie-
dades, solicitar certidões 
e registros de imóveis. ou 
seja, toda a transação po-
derá ser feita via internet.

a unificação das informa-
ções registrais se dará 
por meio da Central de 
Registro de imóveis, que 
está em fase avançada de 
desenvolvimento em minas 
gerais.

Para ajudar a dirimir e orien-
tar os titulares de cartórios 
sobre a implantação da Cen-
tral e outras questões ine-
rentes à categoria, além de 
defender os direitos de todos 
os registradores e do públi-
co que demandam por esses 
serviços, foi criado, em agos-
to de 2014, o Colégio Registral 
imobiliário de minas gerais 
(CoRi-mg). entre suas fun-
ções, está a intermediação 
de solução de problemas e 

a busca da uniformização de 
procedimentos nos diversos 
ofícios de Registro de imóveis 
do estado.

o oficial do 1º ofício de Re-
gistro de imóveis de Belo 
Horizonte (1º RiBH), Fernan-
do Pereira do nascimento, 
é vice-presidente do Colégio 
e reitera que “assim que a 
implantação for efetivada, 
os compradores poderão 
ter acesso a uma série de 
serviços e ferramentas, 
trazendo muito mais facili-
dade a todos os interessa-
dos, proprietários, órgãos 
públicos, poder judiciário.”

o 1º RiBH está entre os mais 
modernos do Brasil, com 
um acervo de matrículas, 
livros e plantas totalmente 
digitalizados. diversos servi-
ços que, obrigatoriamente, 
deverão ser oferecidos de 
forma on-line, pela vigência 
dessas inovações legislativas, 
já são disponibilizados no site 
do Cartório (www.1ribh.com.
br). são processos como o 
acompanhamento eletrônico 
do andamento de títulos e a 
solicitação de certidões.
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potenCiaLizando o deSempenho

reConheCimento de peSo maiS motivoS 
para Comemorar

PRemiações e CeRtiFiCações

o 1º RiBH garantiu, pelo terceiro ano 
consecutivo, o Prêmio de qualidade 
total anoreg (Pqta), da associação 
dos notários e Registradores do Bra-
sil (anoreg), na categoria diamante, 
entregue no dia 15 de novembro, em 
Balneário Camboriú (sC), durante o 
Xvii Congresso Brasileiro de direito 
notarial e de Registro.

Participaram da cerimônia de en-
trega o oficial do 1º ofício de Regis-
tro de imóveis de Belo Horizonte, 
Fernando Pereira do nascimento, 
os auxiliares de Cartório, izabel 

Cristina, também integrante do 
Comitê de qualidade do 1º ofício, 
e éder Rodrigues, e o oficial subs-
tituto, stanley savoretti de souza.

Reciclar os conhecimentos e apri-
morar as habilidades são atitudes 
fundamentais na rotina de qual-
quer profissional e instituição. 
os treinamentos otimizam a qua-
lidade na prestação de serviços 
e, por isso, o 1º RiBH investe forte 
no desenvolvimento dos seus cola-
boradores, visando o compartilha-
mento de informações relevantes, 
como políticas, diretrizes, missão, 
visão, valores, regras e procedi-
mentos. os frutos desse trabalho 
são colhidos durante todo o ano!

nBr iSo 9001:2008
após auditoria de manutenção, re-
alizada entre 28 e 30 de outubro, o 

Cartório manteve, pelo quarto ano 
consecutivo, a nBR iso 9001:2008, 
que define o sistema de gestão 
da qualidade (sgq) da empresa 
compatível com os mais altos 
padrões internacionais. o aten-
dimento aos requisitos da norma 
visa à constante melhoria do sgq 
e seus processos e o aumento da 
satisfação do cliente. o Certificado 
de Conformidade foi emitido em 25 
de novembro e é valido até 13 de 
novembro de 2018.

aBnt nBr 15.906:2010 
o 1º ofício adota, também, des-
de 2011, as regras da aBnt nBR 
15.906:2010, que estabelecem os 

requisitos de sistema de gestão 
de cartórios. ela comprova a ca-
pacidade dos serviços notariais e 
de registro na gestão de seus pro-
cessos com qualidade, de forma a 
satisfazer as partes interessadas, 
atender aos requisitos legais e aos 
elementos de gestão socioambien-
tal, saúde e segurança. o certificado 
tem validade até 15 de julho de 2017. 

aBnt nBr 10.018:2013
o 1º oficio recebeu pontuação 
máxima na auditoria realizada 
para certificação da aBnt nBR 
10.018:2013, voltada para gestão 
de pessoas. o certificado é válido 
até 5 de novembro de 2018.

éder Rodrigues, auxiliar de Car-
tório do 1º RiBH, também foi pre-
miado com o 1º lugar no Prêmio 
Cultural da anoreg-BR. seu conto 
de 20 páginas, intitulado Joaquim 
da islândia, foi avaliado  por uma 
comissão julgadora composta por 
mestres, doutores e especialistas 
da atividade. o tema foi a atividade 
notarial e de registro e a desbu-
rocratização. a obra será publi-
cada nos meios de comunicação 
da anoreg-BR e parceiros.
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CapaCitar: paLavra de ordem para 
um atendimento de quaLidade

tReinamentos

a excelência no atendimento é fruto 
de uma equipe constantemente bem 
treinada. Francine oliveira, especialis-
ta em gestão de Pessoas, professora 
do mBa em gestão empresarial da 
Fundação getúlio vargas/Faculdade 
iBs, destaca que se sobressaem e as 
empresas cujos profissionais estejam 
mais bem preparados e que sejam 
proativos nas tomadas de decisões, 
principalmente em situações ainda 
não vivenciadas. “Para ser competitivo 
é preciso compartilhar conhecimento 
no ambiente organizacional e saber se 
adequar aos novos contextos”, reitera.

ColaBoRadoRes 
motivados
Com essa visão, o 1º RiBH promove a 
capacitação contínua dos seus colabo-
radores, além de incentivar que eles 
próprios apliquem e multipliquem 
treinamentos e conhecimentos entre 
seus colegas. 

marina alves Costa, escrevente de 
Registro do Cartório, já ministrou 
palestras internamente. “é um meio 
eficaz de adquirir mais conhecimento, 
uma vez que temos que nos aprofun-
dar no tema abordado”, declarou. Já 
vanessa Cristina marques, auxiliar de 
Cartório do setor de Certidão, partici-

pa constantemente como expectadora 
e acredita que “as capacitações são 
ferramentas estratégicas para apri-
morar o atendimento ao cliente.”

Resultados 
esse esforço conjunto entre o Cartório, 
que oferece e incentiva os treinamen-
tos e o compartilhamento de boas prá-
ticas, e os colaboradores, que apoiam 
e participam das atividades, geram 
resultados verificados de várias for-
mas, como os elogios recebidos dos 
clientes, via e-mails e formulários de-

positados nas urnas do Cartório (con-
fira na página 4). Para motivar ainda 
mais a presença dos colaboradores 
nos treinamentos, o 1º ofício premia 
com um jantar e uma viagem a um ho-
tel fazenda, dois de cada setor que se 
destacaram nessas atividades.

o oficial do 1º RiBH, Fernando Perei-
ra do nascimento, reitera que entre 
os valores do Cartório está “ter ex-
celência no atendimento, bem como 
na execução dos serviços prestados, 
buscando a melhoria contínua e a 
satisfação dos clientes”. Por isso, o 
compromisso com treinamentos é 
uma prioridade. “Por meio das capa-
citações, fortalecemos o potencial da 
nossa equipe, principal responsável 
por garantir nossa credibilidade e 
reconhecimento como referência em 
bom atendimento”, finaliza. 

marina alves Costa foi uma das colaboradoras 
que ministrou o treinamento para os colegas

vanessa 
Cristina 
marques, 
auxiliar de 
Cartório do 
setor de 
Certidão 
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equipe engajada

ResPonsaBilidade soCial e amBiental

os guichês de atendimento do 1º 
RiBH contam com pequenos cofres 
que motivam a doação de troco pe-
los clientes. a arrecadação é re-
passada à Creche das Rosinhas, e 
o comprovante de depósito é afixa-
do no mural externo do Cartório.

desde 2008 o 1º RiBH promove ações em prol 
da reponsabilidade social e movimentos que 
estimulam a preservação ambiental. todos 

contam com a colaboração voluntária dos co-
laboradores, clientes, fornecedores e comuni-
dade. Confira as iniciativas de 2015.

a Campanha de doação de sangue 
já faz parte do calendário de ações 
do Cartório. em 2015, a pedido dos 
colaboradores que desejavam aju-
dar parentes e amigos, foram cin-
co campanhas. entre elas, uma foi 
especial e teve como retorno uma 
carta emocionante da família de 
uma criança que nasceu prematu-
ra e que, com a ajuda da mobiliza-
ção da equipe do 1º ofício, obteve 
a doação de sangue necessária 
para salvar a vida do bebê e repor 
o banco do Hemominas. 

Por escolha dos próprios colaboradores, uma campanha permanen-
te do 1º ofício arrecada alimentos constantemente para a Creche 
das Rosinhas. a instituição possui duas unidades na serra e atende 
mais de 160 crianças entre três meses e 15 anos. em 2015, foi ar-
recadada 1,13 tonelada de alimentos e materiais de limpeza, com 
a participação dos colaboradores, clientes e fornecedores. entre 
os itens estavam cestas básicas que somaram mais de 882 quilos.

o Cartório mobilizou, entre 28 de 
abril a 15 de maio, a doação de 
alimentos e materiais de higiene 
para o lar tereza de Jesus. Foram 
arrecadados 20 litros de óleo, 36 
rolos de papel higiênico, 6 quilos 
de biscoito, 5 quilos de café, 65 sa-
bonetes e 28 cremes dentais.

troCo que vaLe muito um ato que 
SaLva vidaS

doação de aLimentoS

ajuda permanente
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atento ao cenário de crise hídri-
ca, que começou em 2014 e se 
agravou em 2015, o 1º RiBH, mais 
uma vez, se mobilizou para fazer 

eConomizar para não faLtar

Semente do Bem

muito se fala em aquecimento 
global e da importância de ações 
efetivas para frear esse fenômeno. 
Preservar as árvores está entre as 
atitudes mais importantes.

Para conscientizar e sensibilizar 
os colaboradores e a sociedade, o 
Cartório realizou, no dia da árvore, 
comemorado em 21 de setembro, 
uma ação reforçando a preocupação 
com as questões ambientais e com a 
qualidade de vida das pessoas. além 
de disseminar informações sobre a 

data nos murais internos e externos 
do 1º RiBH, cartões com sementes da 
árvore ornamental Cássia fistula, po-
pularmente conhecida como Chuva-
-de-ouro, foram distribuídos. essa 
iniciativa é repetida todos os anos e, 
alguns colaboradores mais antigos, 
como nayane tamiris moreira, do 
setor de Registro, já colhe frutos do 
seu pé de de romã. “Pequenos atos 
como reciclar o lixo, poupar a água, 
economizar energia e, principalmen-
te, plantar árvores, fazem grande di-
ferença”, reflete a auxiliar registral.

vanessa Rafaela, auxiliar 
Registral,  recebeu o troféu 
pela equipe água viva, que foi 
a vencedora

a auxiliar registral nayane já colhe 
os frutos do seu pé de romã

o 1º RiBH disponibilizou kits de 
redutor de vazão para toda a equipe

a sua parte. Para conscientizar os 
colaboradores sobre o consumo 
responsável de recursos natu-
rais, dentro e fora do Cartório, 
foi lançada, em março, a 3ª gin-
cana de Redução de Consumo de 
energia e água.

os colaboradores se dividiram em 
dois grupos. Cada equipe tinha 
nome, grito de guerra, slogan e 
até mascote. Foram desenvolvidas 
atividades como a disseminação 
de boas práticas por meio de 
cartilhas e informativos, a dis-
tribuição de kits de redução de 
vazão entre os colaboradores e a 
compra compartilhada de duchas 
eletrônicas pelas famílias de cola-
boradores interessadas.
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aConteCeu no CaRtóRio

projeto medida Certa

e pedaLar ajuda... ... aSSim Como Caminhar

Recentemente, o perió-
dico american Journal 
of Clinical nutrition 
publicou uma pesqui-
sa da universidade de 
Cambrigde, na inglater-
ra, que apontou que o nú-
mero de mortes por se-
dentarismo é duas vezes 
maior do que as ligadas 
à obesidade. os pesqui-
sadores verificaram da-
dos de 334.161 europeus, 
durante uma média de 12 
anos, analisando a altura 
e conferindo, periodicamente, o peso e a circunferên-
cia abdominal, além de coletarem relatos sobre as 
atividades físicas praticadas pelos voluntários.

Para incentivar os colaboradores a se movimentar e 

melhorar a qualidade de 
vida, o Cartório criou, há 
três anos, o Projeto me-
dida Certa. Convênios 
com duas academias e 
uma clínica de pilates, 
próximas ao Cartório, 
foram fechados.

Para dar um estímulo a 
mais, os colaboradores 
foram divididos em três 
equipes: a eu Consigo, 
para quem quer ema-
grecer; Remexa-se, vol-

tada aos sedentários que querem sair da inércia; 
e a no Pain no gain, para as pessoas que desejam 
ganhar massa muscular. Como os integrantes de 
cada grupo têm o mesmo objetivo, bater as metas 
fica ainda mais fácil.

Para incentivar ainda mais os colabora-
dores a praticarem exercícios físicos, o 1º 
RiBH busca envolver, também, os familiares 
nas atividades que promove. uma delas foi 
a 1ª Pedalada na lagoa da Pampulha, pro-
movida pelas equipes do medida Certa em 
17 de janeiro. 

outro evento organizado pelas três equipes do projeto foi a 
caminhada e a corrida na serra do Curral em 15 de agosto. 
um grupo de 15 pessoas, composto por colaboradores e fami-
liares, participou da atividade, que teve duração de uma hora 
e meia e acompanhamento dos fisioterapeutas Rafael e letícia 
Corrieri. ao final, esses profissionais recompensaram todos 
com massagens relaxantes.
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happy raCe

Comemorar é preCiSo

aLimentação 
SaudáveL

aniverSárioS

iniciativas individuais também são sempre bem-vindas e re-
cebem adesão da equipe do Cartório. um exemplo foi a Happy 
Race, realizada em 3 de julho, na Praça da liberdade, pela 
líder da equipe eu Consigo. ao final do expediente, 21 colabo-
radores foram para a Praça da liberdade acompanhados de 
dois personal trainers com formação em Fisioterapia, onde 
realizaram exercícios como alongamentos e corrida. 

Para o 1º ofício, comemorar com seus colaboradores as datas especiais do ano é tradição. nenhuma 
delas passa em branco e é sempre uma festa, não importa o tamanho da ação. Confira!

Para que a saúde fique mesmo em 
dia, é preciso cuidar, também, da 
alimentação. Por isso, em 2015, o 
projeto medida Certa ganhou mais 
um reforço: o 1º RiBH fechou um 
contrato com uma nutricionista 
que realiza as consultas no próprio 
Cartório.

a primeira teve duração de 50 minu-
tos. o acompanhamento, por meio 
de visitas mensais ou bimestrais à 
nutricionista, também fazem parte 
do projeto.

toda última sexta-feira do mês é momento de festejar 
os aniversariantes do período. um farto e variado café 
da manhã é servido com direito ao famoso toddynho 
da marilene (coordenadora do administrativo) e, claro, 
o bolo de aniversário. o encontro acontece no espaço 
Café com Prosa e também é momento para compor a Bi-
blioteca Francisco Casimiro martins Ferraz, do 1º ofício, 
com mais uma obra literária, escolhida conforme a 
pesquisa qual o livro que marcou a sua vida, respondida 
pelos colaboradores.
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aConteCeu no CaRtóRio

dia da muLher

eLeS tamBém mereCem!

... e daS mãeS

Comemorado em 8 de março, em referência à data em que 
operárias de uma fábrica de tecidos de nova iorque (eua) 
se mobilizaram em uma grande greve, em 1857, para reivin-
dicar melhores condições de trabalho, o dia internacional 
da mulher recebe uma celebração especial no 1º RiBH. em 
2015, foi realizada a dinâmica espelho, com intuito de pro-
mover uma autorreflexão sobre o valor da mulher em todos 
os âmbitos. também foi exibido um vídeo e feita a entrega 
dos presentes, juntamente com um cartão, pelos membros 
do Comitê de qualidade e pelo oficial do Cartório. um mural 
com exposição de imagens de acessórios femininos, men-
sagens e fotos registradas no momento da homenagem foi 
montado em um dos corredores do 1º ofício.

se mãe é guerreira, o pai é o eterno herói dos filhos. 
Consciente do papel fundamental dessa figura na vida 
e formação de futuras gerações mais seguras e felizes, 
o dia dos Pais também mereceu uma comemoração 
especial no Cartório. os pais participaram da dinâmica 
de quem é e quem tem, que consistiu na narração de 
manias e na apresentação de imagens dos olhos das 
crianças, para que cada pai pudesse identificar seus 
próprios filhos por esses aspectos e mostrar que está 
presente na vida deles. todos receberam, ainda, um 
álbum com a linha do tempo dos seus respectivos re-
bentos, com fotos desde o nascimento até aquela data.

mãe é única! mas, no quesito estilo, elas surpre-
endem na variedade e originalidade. Há o tipo 
leoa, executiva, prendada, protetora, moderni-
nha, entre muitos outros. no Cartório, o dia das 
mães valorizou esses diferentes perfis de mães 
e, por meio da dinâmica números, abriu espaço 
para que cada colaboradora pudesse mostrar 
seu estilo. Para homenagear essas guerreiras, 
foi exibido um vídeo surpresa, gravado pelos 
próprios filhos. o oficial do 1º ofício, Fernando 
Pereira do nascimento, também fez uma ho-
menagem e entregou presentes com cartões 
comemorativos. 
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CuLtivando a amizade
outra data comemorada no 1º RiBH, em 20 de julho, foi o dia 
internacional do amigo, criado pelo dentista, professor e mú-
sico argentino, enrique ernesto Febbraro, que se inspirou na 
chegada do homem à lua em 1969. Para ele, a conquista é mais 
do que uma vitória científica e representa uma oportunidade 
de fazer novas amizades no mundo e no universo.

no Cartório, para celebrar a data, foi promovido um amigo-
-secreto, por meio do qual cada colaborador deixou uma men-
sagem no mural da amizade. no total, foram mais de 1.100 
mensagens trocadas na ação. Foi realizado, também, o 2º Cine 
1º RiBH, com a exibição do filme gente grande 1. a sessão teve 
direito a pipoca, suco, refrigerante e balinhas de goma.

e o CoLaBorador deStaque é...

os colaboradores que se destacam nos treinamentos e avaliações 
do Cartório são reconhecidos e premiados trimestralmente e anu-
almente. o Colaborador destaque trimestral recebe um certificado, 
bottom, foto destacada no mural interno e ganha um almoço em uma 
churrascaria com o oficial, um coordenador e um membro do Comitê 
de qualidade. Já o Colaborador destaque ouro é escolhido entre os 
agraciados dos trimestres, recebe uma placa, entregue durante a 
Festa de Confraternização de Final de ano, e um fim de semana em um 
hotel fazenda, com direito a acompanhante. em 2015, a vencedora  foi 
andrea de Cássia teodoro do setor administrativo.

Colaborador destaque do
1º trimestre de 2015

Colaborador destaque do
2º trimestre de 2015

Colaborador destaque do
3º trimestre de 2015

andrea teodoro foi a Colaboradora 
destaque ouro de 2015

o mural da amizade do Cartório teve mais de mil 
mensagens trocadas entre os colaboradores

sessão de cinema fez parte das comemorações
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aConteCeu no CaRtóRio

quem é o CoeLho?

equipe protegida

dia do deSpaChante

 quem nunca brincou de detetive? no Cartório a 
Páscoa foi comemorada com uma brincadeira si-
milar. divididos em equipes de 27 pessoas, cada 
colaborador recebeu um papel contendo o nome 
de animais variados. aquele que saiu com o coelho 
teria que piscar para ir tirando os participantes do 
jogo. quem descobrisse o coelho, antes de “ganhar 
a piscada”, vencia a dinâmica, recebendo uma cesta 
de bombons como prêmio.

o Cartório foi decorado com pegadas de coelho e 
orelhas nos monitores, houve distribuição de ovos 
de chocolate aos colaboradores e foi promovido 
um momento de integração da equipe para reflexão 
sobre o verdadeiro sentido da Páscoa.

Colaboradores e prestadores de serviço do 1º ofício rece-
beram, gratuitamente, a vacina contra a gripe sazonal e 
a gripe H1n1. a Clínica de vacinação octaviano neves 
foi contratada para realizar a vacinação e enviou ao 
Cartório uma enfermeira para fazer a aplicação no 
dia 15 de maio. a campanha, que recebeu a adesão 
de 92% da equipe, se estendeu até 25 de maio com a 
disponibilização da vacina na clínica. 

os despachantes documentaristas exercem um 
importante papel nos processos de compra de 
imóveis, assessorando e buscando soluções aos 
trâmites necessários para regularização da do-
cumentação imobiliária, veicular, etc. Por isso, 
no dia 24 de julho, uma ação específica para esse 
público foi promovida. os despachantes que esti-
veram no Cartório receberam cartões numerados. 
os nomes com os contatos foram listados em uma 
planilha e, no dia do despachante, 27 de julho, o 1º 
ofício sorteou uma bolsa da marca sestini entre 
os participantes. o ganhador foi o despachante 
Rodrigo Barroso.

o despachante Rodrigo Barroso foi o ganhador de 
uma bolsa sorteada pelo 1º ofício
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dia do Corretor de imóveiS

todoS Contra o CânCer de mama

BenChmark 

eles são responsáveis por ajudar as pessoas a encon-
trarem a casa dos sonhos. no dia 27 de agosto, data em 
que é comemorado o dia do Corretor de imóveis, esses 
profissionais receberam dos atendentes do 1º RiBH cho-
colates e cartões comemorativos. um banner destacando 
a data também foi afixado na recepção. 

Criada no início dos anos 90 pela Fundação susan g. Komen 
for the Cure, a campanha anual outubro Rosa, representa-
da pelo laço cor-de-rosa, símbolo da prevenção ao câncer 
de mama, recebeu uma atenção especial do 1º ofício. Para 
conscientizar toda a equipe sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, no dia 
1º de outubro, foi ministrada uma palestra por um médico 
especialista e distribuídos bottons rosa. quem participou 
aprovou a iniciativa. Confira alguns depoimentos: 

“desperta nas pessoas a consciência de 
que é muito importante cuidar da saúde e 
que a prevenção é o melhor remédio.”
vanessa rufo
setor administrativo

“Palestra educativa e conscientizadora 
sobre o nosso papel e engajamento na 
luta contra uma doença que, infelizmente, 
ainda tira muitas vidas.”
Bruno xavier damasceno
setor de Certidão

“muito boa para conscientizar todos 
sobre a importância do cuidado mútuo, 
de nós mesmos e do próximo.”
maria alice
setor de arquivo

no dia 21 de maio, o Cartório recebeu uma 
equipe do 1º Registro de imóveis de montes 
Claros. os visitantes puderam conhecer o 
1º RiBH, trocar experiências e informações 
referentes aos processos registrais e ao 
Programa de qualidade.
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aConteCeu no CaRtóRio

novemBro azuL

Criada em 2003, na austrália, como parte das comemorações 
do dia mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado 
em 17 de novembro, a campanha novembro azul também 
recebeu apoio do 1º ofício. uma palestra com um especialis-
ta conscientizou os colaboradores, em especial os homens, 
sobre a importância do acompanhamento médico para pre-
venção e diagnóstico precoce da doença. a ação, realizada 
em 30 de outubro, incluiu, também, distribuição de botons 
da campanha aos participantes. Confira alguns depoimentos: 

“o tema abordado nessa palestra foi muito 
importante, tendo em vista que o objetivo 
do novembro azul é conscientizar melhor as 
pessoas sobre o câncer.” 
eliágda emília
setor de arquivo

“eventos sobre saúde são sempre válidos, 
sobretudo com temas complexos que ainda 
envolvem certos ‘tabus’.”
eduardo maciel
setor de atendimento

“achei muito bom que o Cartório abrace essa 
causa e se mostre comprometido em fazer a 
sua parte e nos alertar sobre temas relevantes.”
helen Cristina
setor de Certidão

Brigada de inCêndio CoLaBoradoreS tamBém 
foram orientadoS 

um grupo formado por 12 colaboradores foi escolhido para 
fazer parte da Brigada de incêndio do Cartório. todos eles 
participaram, nos dias 27 e 28 de agosto, de um curso de 
capacitação para reconhecer uma situação de emergên-
cia e decidir, com segurança, quando e como chamar o 
resgate. o objetivo da brigada é atuar preventivamente, 
evitando situações que causam riscos, como, de incêndio. 
os brigadistas também atuam nos processos de evacuação 
de emergência, prestação de socorro e primeiros socorros. 

nos dias 1º e 2 de setembro, foi a vez de todos os 
colaboradores participarem de uma palestra sobre 
procedimentos em caso de incêndio, ministrada por 
um especialista na área. o intuito foi instruir e apre-
sentar as orientações do plano de emergência, além 
de atualizar a equipe sobre as ações de prevenção de 
acidentes domésticos causados por incêndios. 
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feSta da famíLia

aproveitando a comemoração do dia das Crianças que, no 
Brasil, acontece em 12 de outubro, o 1º ofício realizou, em 9 de 
outubro, a sua tradicional Festa da Família, uma oportunidade 
de os colaboradores trazerem os filhos para conhecerem o 
ambiente onde trabalham. o evento contou com fotógrafo, 
decoração e um buffet especiais. Para completar a diversão 
de pais e filhos, a festa teve, ainda, piscina de bolinhas, pula-
-pula e escorregador. no mesmo dia, foi realizado o 1º Festival 
infantil de talentos, no qual as crianças mostraram seus do-
tes artísticos e puderam dançar, cantar, tocar instrumentos 
musicais e contar paródias e piadas. o evento contou, ainda, 
com contadores de história e uma oficina de pintura artística. 

Começando Bem o dia

Com o intuito de melhorar a saúde e evitar lesões nos colabo-
radores por esforço repetitivo, já que grande parte trabalha 
o dia todo sentado, à frente do computador, todas as terças 
e quintas-feiras os fisioterapeutas Rafael e  leane promovem 
a ginástica laboral no Cartório. nos demais dias da semana, 
um colaborador de cada setor orienta nos exercícios estabe-
lecidos pelos fisioterapeutas. quase 90% dos colaboradores 
participam diariamente da ginástica. 

CaLendário

outra ação da Festa da Família foi o 4º Con-
curso de desenho infantil que, sob o tema 
o que fazer para economizar água, selecio-
nou 13 desenhos das crianças participan-
tes, que serão estampados no calendário 
2016 do Cartório.

entre as ganhadoras do concurso estão 
as duas filhas de gisélia elizabeth dos san-
tos, auxiliar de serviços do Cartório, nádila 
lorraine e taíssa emanuelle. “Fiquei muito 
feliz! até brinquei que elas agora ficarão 
famosas por causa do calendário. elas fica-
ram empolgadas quando souberam que os 
desenhos seriam divulgados.” os autores 
dos desenhos selecionados receberam o 
calendário e foram premiados, no começo 
do ano, com um kit escolar.

a colaboradora Carla Janaína apresenta 
o calendário 2016 do 1º ofício
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