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EDITORIAL

Serventias Extrajudiciais
participam do Salão
do Imóvel 4.0 2019

S

empre pensando em estar próximo das novas tendências de mercado, as serventias extrajudiciais estiveram mais uma vez representadas no evento do Salão do
Imóvel, promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do
Estado do Espírito Santo (Ademi-ES).
Estar atualizado para com as diretrizes do mercado imobiliário é muito importante
para o serviço notarial e registral, eis que somos peças fundamentais para a concretização de uma compra e venda, posterior transferência e seu registro definitivo. Afinal, só
é dono quem registra.
Sabemos que a função notarial e registral envolve a prestação de um relevante serviço
em prol de toda a sociedade. Para tanto, difundir informações é essencial para o exercício de nossa nobre missão como delegatários do foro extrajudicial.
É nesse momento que a participação das entidades de classe no Salão do Imóvel 4.0
de 2019, promovido pela Ademi-ES, se faz tão importante, eis que há um contato direto
com o público usuário de nosso sistema. É a oportunidade de propagarmos conhecimento, tirar dúvidas e criar aproximações com os setores atuantes do mercado imobiliário capixaba.
O estande formado pelas entidades representativas da classe (Sinoreg-ES, Aries,
IEPTB/ES e CNB/ES) tornou possível que conseguíssemos expor para as imobiliárias,
construtoras e terceiros interessados sobre as atividades exercidas pelos Tabelionatos de
Notas desde a lavratura da escritura até o seu registro no cartório de registro de imóveis.
Ademais, contou com uma equipe capacitada para atender e tirar dúvidas dos que ali
passavam. Isso reforça ainda mais a força e união preponderante por parte de seus representantes em trazer novidades para os delegatários do foro extrajudicial.
Márcio Valory Silveira
Presidente do Sinoreg-ES

“Estar atualizado para
com as diretrizes do
mercado imobiliário
é muito importante
para o serviço
notarial e registral”
Márcio Valory Silveira,
presidente do Sinoreg-ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES realiza palestra
sobre Georreferenciamento
e certificação de imóveis rurais
Curso foi promovido pela ENORES e teve a participação de 60 inscritos, dentre
eles notários, registradores, despachantes, corretores, biólogos e colaboradores

Notários e registradores capixabas marcaram presença durante palestra sobre Georreferenciamento e certificação de imóveis rurais

“Precisamos estar
inteirados quanto ao
entendimento do processo
de georreferenciamento
que o cartório possui”
Ana Mainetti,
supervisora técnica da
empresa ERG Engenharia
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O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), em parceria com a Escola
Notarial e Registral (ENORES), recebeu, no
dia 05 de outubro, a palestra “O Processo de
Georreferenciamento e Certificação de Imóveis Rurais”, ministrado pelo engenheiro agrimensor, Oscar Oséias de Oliveira.
O evento contou com a presença de 60 inscritos, entre notários, registradores, colaboradores, despachantes, corretores, biólogos e
profissionais da área.
Formado pela Universidade Federal de Viçosa-MG, o palestrante também é especialista em
Direito Notarial e Registral e Mestre em Engenharia Civil/Geoprocessamento. Atualmente

está como Chefe da Divisão de Ordenamento
da Estrutura Fundiária do INCRA/ES e Coordenador do Comitê Nacional de Certificação.
“Palestras como essa tem o objetivo e o
propósito de unificar procedimentos de Georreferenciamento e certificação de imóveis
rurais, além de expandir entendimentos para
que sejam aplicados por entes públicos a fim
de ter um atendimento melhor e unificado
ao cidadão. O Sinoreg-ES tem se mostrado
preocupado com o acompanhamento das demandas de seus associados, fato que é visto
no envolvimento dos registradores capixabas
na participação de eventos e discussão dos temas que lhes envolvem”, afirmou o engenheiro
agrimensor, Oscar Oséias de Oliveira.

Pelo menos 60 pessoas se inscreveram em palestra promovida pela ENORES e realizada na sede do
Sinoreg-ES, no dia 5 de outubro

Ainda de acordo com Oséias, as dúvidas
dos participantes mostraram que a demanda
por registro de imóveis georreferenciados e
certificados realmente está chegando aos registradores capixabas.
Para o Tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil do Cartório de Camará, em Muqui-ES, Danilo Negreiros, o curso foi importante
para familiarizar o notariado às informações
que acompanham o Georreferenciamento de
um imóvel.
“Nos deu subsídios para melhor esclarecer às
partes interessadas o que é, quando é necessá-

Para o Tabelião Danilo Negreiros, o curso
foi importante para familiarizar o notariado
às informações que acompanham o
Georreferenciamento de um imóvel

"Nos deu subsídios para
melhor esclarecer às partes
interessadas: o que é,
quando é necessário, qual a
importância e quais efeitos do
Georreferenciamento"
Danilo Negreiros,
Tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil
do Cartório de Camará, em Muqui-ES

Para o engenheiro agrimensor Oscar Oséias
de Oliveira, o Sinoreg-ES tem se mostrado
preocupado com o acompanhamento das
demandas de seus associados

“Palestras como essa tem
o objetivo e o propósito
de unificar procedimentos
de Georreferenciamento e
certificação de imóveis rurais”
Oscar Oséias de Oliveira,
engenheiro agrimensor

rio, qual a importância e quais efeitos do Georreferenciamento e da Certificação do Imóvel
Rural. Por fim, foi uma fundamental contribuição para aprimorar o diálogo com os Registros
de Imóveis que procederão à qualificação registral dos atos notariais”, apontou o Tabelião.
Já a supervisora técnica da empresa ERG
Engenharia, Ana Mainetti, que também participou da palestra, o curso poderá ajudar a lhe
esclarecer assuntos do seu dia a dia. “Precisamos estar inteirados quanto ao entendimento
do processo de Georreferenciamento que o
cartório possui, devido as suas várias particularidades inerentes ao processo em si, e esta
palestra foi a oportunidade que encontramos”,
comentou a supervisora.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Sinoreg-ES realiza curso para aprimorar
a imagem dos cartórios capixabas
Palestra foi ministrada pelo publicitário e
agente de comunicação, Wellington Jevaux

Notários e registradores capixabas participaram de curso promovido pela ENORES na sede do Sinoreg-ES para debater a imagem do cartório perante a sociedade

“Todo o relacionamento
estabelecido por meio do
atendimento precisa se traduzir
em uma experiência positiva
para quem procura os cartórios”
Wellington Jevaux,
publicitário e agente de comunicação
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O

Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), em parceria com a Escola
Notarial e Registral (ENORES), realizou, no
dia 28 de setembro, o curso “Cuidando da
Imagem do Cartório”, ministrado pelo publicitário e agente de comunicação Wellington
Jevaux, dono da empresa W Comunica.
O palestrante, que recebeu os delegatários
e escreventes capixabas, demonstrou bastante
empenho ao propagar diversas informações
acerca da visibilidade da atividade notarial e
registral para com a sociedade e, sobre como o
cartório é visto perante o público.

“É uma iniciativa importante para aprimorar continuamente os serviços prestados à população. O atendimento tem um peso muito
grande na experiência da população com os
cartórios. Não basta que os processos técnicos
sejam eficientes se o atendimento não se traduzir em uma experiência agradável e acolhedora”, ponderou o publicitário.
Ainda de acordo com Jevaux, o foco do curso foi abordar o atendimento como uma oportunidade de estabelecer uma relação de respeito, consideração e confiança com o outro.
“Exercitar a empatia, colocando-se no lugar
de quem precisa de informação sobre os pro-

se mudar a imagem dos cartórios perante a
sociedade e novas ações continuam sendo
desenvolvidas para aprimorar a comunicação
dos cartórios. “Muitos preconceitos já foram
superados, mas ainda é preciso reforçar muitos pontos que geram desinformação e opiniões equivocadas sobre as atividades cartorárias”, disse o publicitário.
O curso teve início às nove horas da manhã,
com intervalo para coffee break, encerrando à
uma hora da tarde. A atividade também disponibilizou certificados de participação com
carga horária de quatro horas e recebeu muitos elogios dos participantes.

Diversos colaboradores ligados ao serviço extrajudicial estiveram presentes durante curso oferecido
pelo Sinoreg-ES para discutir a imagem do cartório no contexto atual

cessos e, em sua grande maioria, não entende
nada sobre os inúmeros procedimentos e requisitos. Todo o relacionamento estabelecido
por meio do atendimento precisa se traduzir
em uma experiência positiva para quem procura os cartórios. A percepção que ficará, dependerá muito dessa experiência conduzida por
meio do atendimento”, explicou o palestrante.
Segundo o publicitário, muitas foram as
dúvidas dos participantes durante a palestra,

mas a maior parte delas estiveram relacionadas com situações de conflitos. “Sempre geram muito estresse e são as mais desafiadoras,
por isso, o importante é evitar ao máximo potencializar qualquer situação desse tipo. Todos
demonstraram muito interesse em todos os
conteúdos apresentados e participaram muito, com exemplos de situações desafiadoras”,
argumentou Jevaux.
Para o palestrante, muito já foi feito para

Segundo o publicitário Wellington Jevaux, o foco
do curso foi abordar o atendimento com uma
oportunidade de estabelecer uma relação de
respeito
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Sinoreg-ES é novamente destaque no
tradicional Salão do Imóvel em Vitória
Promovido pela Ademi-ES, evento teve versão digital e 30 expositores
entre construtoras, incorporadoras e empresas do ramo imobiliário

Representantes do Sinoreg-ES e do serviço extrajudicial marcaram presença na 26ª edição do Salão do Imóvel, promovido pela Ademi-ES

C
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om a participação do Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito Santo
(Sinoreg-ES), pelo segundo ano consecutivo, a
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES)
promoveu, de sexta-feira (01.11) a domingo
(03.11), a 26ª edição do Salão do Imóvel.
O evento, realizado no Cerimonial Prime
Hall, em Vitória-ES, apresentou ao público diversas opções de imóveis à venda de um jeito
interativo e inédito no Estado e contou com a
presença de 30 expositores, entre loteadoras,
construtoras, imobiliárias, incorporadoras e

administradoras de condomínio, além da Caixa Econômica Federal, patrocinadora oficial
do Salão do Imóvel.
O Sinoreg-ES também esteve representado no evento. Para o presidente do sindicato,
Márcio Valory, o Salão do Imóvel foi extremamente importante para o mercado imobiliário
capixaba, pois promoveu o encontro de diversas empresas do ramo de construção civil e
imobiliárias, assim como bancos e demais instituições financeiras de créditos.
“Vejo com muito bons olhos a participação do sindicato em um evento tão grandio-

"Vejo com muito bons olhos a
participação do Sindicato em
um evento tão grandioso como
o Salão do Imóvel, promovido
pela Ademi-ES"
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES

so como o Salão do Imóvel, promovido pela
Ademi-ES. É uma oportunidade para que a
classe notarial e registral esteja mais uma vez à
disposição dos cidadãos que tenham interesse
em obter conhecimento e tirar dúvidas sobre
o funcionamento dos serviços prestados por
serventias extrajudiciais”, aponta Valory.
Nesta edição, os capixabas tiveram a oportunidade de conhecer, antecipadamente, as
ofertas do Salão do Imóvel por meio de uma
plataforma especialmente desenvolvida para o
evento que já teve mais de 50 mil acessos.
“Este foi o grande diferencial da 26ª edição
do Salão do Imóvel Ademi-ES. No período de

O presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, acredita que o Salão do Imóvel foi extremamente
importante para o mercado imobiliário capixaba

23 de outubro a 3 de novembro, o público encontrou todas as opções do evento no portal
www.seuimovel.com.vc. A ferramenta foi um
marco inédito no mercado imobiliário capixaba. Por meio da plataforma, os internautas
puderam navegar entre as ofertas, que incluiu
casas, apartamentos, lotes, salas e lojas comerciais, e entrar em contato virtual com a empresa para obter detalhes sobre o imóvel escolhido ou agendar uma visita presencial”, afirma o
presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso.
Cada expositor anunciou as opções para

“Estamos otimistas que o
pior da crise passou e que
um longo ciclo de
desenvolvimento nos espera”
O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso (esq), ao lado da registradora do cartório do Ibes, em Vila
Velha-ES, Maria Luiza Moreira, e do presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis

Sandro Carlesso,
presidente da Ademi-ES
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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“O mercado capixaba está
voltando a se aquecer haja
visto que haviam muitas
unidades em estoque”
Bruno do Valle Couto Teixeira,
Oficial Substituto do 1º Ofício
da 2ª Zona de Serra-ES

O Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Bruno do Valle (azul), foi um dos
representantes do Sinoreg-ES na 26ª edição do Salão do Imóvel

quem busca apartamentos, casas e lotes. O
novo conceito do evento foi uma demanda
dos associados da Ademi-ES, que apostaram
no meio digital como ferramenta importante
para pesquisa e apresentação dos empreendimentos com inserção de imagens, recursos de
buscas e informações completas sobre os diferenciais de cada imóvel.
O portal teve extensão para acesso via desktop e smartphones, sem necessidade de download de aplicativo, e foi desenvolvido para
ampliar as ferramentas de escolha, busca de
preços e análise das ofertas do evento. Na mesma plataforma, os internautas também puderam indicar o tipo de produto de interesse,
destacando a tipologia buscada, incluindo faixa de preço e número de quartos, localização
geográfica, entre outros critérios de pesquisa.

“O mercado capixaba está voltando a se
aquecer haja visto que haviam muitas unidades em estoque. Nesse sentido, é importante
expor conteúdos como informações do registro de imóveis, informações dos serviços notariais, além de informações dos serviços de
Protesto, como a postecipação do pagamento
de emolumentos e o uso da Central de Serviços Eletrônicos e consulta de Protesto”, destaca Bruno do Valle.

Além de orientações sobre as diferentes naturezas dos cartórios, também esteve exposto
no estande do Sinoreg-ES um totem do Protesto para consulta gratuita dos usuários que puderam acompanhar se seu nome foi protestado.
Segundo o tabelião do Cartório de Registro
Civil e Notas de Jerônimo Monteiro-ES, Bruno Bittencourt, que também esteve presente
no evento, o Salão do Imóvel é importante
para o fomento e incentivo à venda de imóveis
no Estado do Espírito Santo.
“Um mercado em plena ascensão, após duros anos de baixa em virtude da situação econômica do país. O feirão tem o poder de maximizar a procura por imóveis e fazer com que
as pessoas tenham mais interesse na transação
imobiliária e na sua compra. A participação
do Sinoreg-ES no salão, ou a continuidade
do trabalho iniciada no Feirão do Imóvel de
2018, é de extrema importância para criar e
manter a aproximação do sindicato com a iniciativa privada”, argumenta Bittencourt.
Já o Registrador de Imóveis de Iúna-ES e
Presidente da Associação de Registradores de

NOTÁRIOS E REGISTRADORES
Para o Oficial Substituto do 1º Ofício da 2ª
Zona de Serra-ES, Bruno do Valle Couto Teixeira, a importância de marcar presença no
evento é manter a imagem de notários e registradores próxima a população que compareceu: bancos, construtoras e usuários comuns.

Segundo o tabelião do Cartório de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro-ES, Bruno Bittencourt, o
Salão do Imóvel é importante para o fomento e incentivo à venda de imóveis no ES
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O gerente comercial da Grand Construtora,
Gustavo Rezende, que esteve presente no Salão
do Imóvel, acha que a economia deve mostrar
índices mais positivos nos próximos meses

des brasileiras e suas regiões metropolitanas.
Para representantes dos setores que envolvem o mercado imobiliário, o cenário vem
sendo modificado com uma expectativa positiva, demonstradas na prática na redução da
taxa de juros e na queda da inflação.
“Avalio que existe uma expectativa muito
positiva. O cenário atual está favorável, diante
da redução da taxa de juros, queda da inflação
e retomada gradativa dos empregos. Estamos
otimistas que o pior da crise passou e que um
longo ciclo de desenvolvimento nos espera. A
aprovação da Reforma da Previdência é uma
vitória importante e será, sem dúvida, um
grande indutor do desenvolvimento econômico do país. E o mercado imobiliário se beneficiará disso”, argumenta Carlesso.
Assim como ele, o gerente comercial da
Grand Construtora, Gustavo Rezende, que esteve presente no Salão do Imóvel, acha que a
economia deve mostrar índices mais positivos
nos próximos meses.

“Importantes projetos para o País estão sendo aprovados, outros em avançadas discussões. Inflação controlada, juros historicamente baixo, disponibilidade ou porque não dizer,
disputas por oferta de créditos com taxas muito atrativas e outros cenários importantes que
nos apontam para o aquecimento do mercado”, pondera Rezende.
Para o diretor-geral da construtora Martin,
Ricardo De Martin, a retomada da economia
já começou a acontecer e novas melhorias surgirão num futuro próximo.
“Os investidores estão retomando a confiança e o sonho da casa própria está cada
vez mais próximo de um número maior de
famílias brasileiras. Há ainda o surgimento
de novos perfis de consumidores, que buscam
muito lazer, segurança e mobilidade urbana.
Acreditamos que o mercado irá inovar a cada
dia, com empreendimentos cada vez mais sustentáveis e que ampliem a qualidade de vida
das famílias”, salienta Martin.

Para o presidente da Associação de
Registradores de Imóveis do Espírito Santo,
Jocsã Araújo Moura, o evento tem como objetivo
reunir as entidades relacionadas ao mercado
imobiliário capixaba, inclusive o Sinoreg-ES

Para o diretor-geral da construtora Martin,
Ricardo De Martin, a retomada da economia já
começou a acontecer e novas melhorias surgirão
num futuro próximo

“O Sinoreg-ES busca
demonstrar à população
a importância de sua atuação
no mercado imobiliário
capixaba, utilizando-se hoje
de diversos instrumentos”

“Os investidores estão
retomando a confiança e o
sonho da casa própria está cada
vez mais próximo de um número
maior de famílias brasileiras”

Imóveis do Espírito Santo, Jocsã Araújo Moura, o evento tem como objetivo reunir as entidades relacionadas ao mercado imobiliário
capixaba, inclusive o Sinoreg-ES.
“O Sinoreg-ES busca demonstrar à população a importância de sua atuação no mercado
imobiliário capixaba, utilizando-se hoje de
diversos instrumentos, como a Central de Registro de Imóveis, que visa facilitar todo o processo de aquisição de propriedade, auxiliando
vendedores e compradores em todo processo”,
enfatiza Jocsã.
MERCADO IMOBILIÁRIO
Diretamente impactado pela crise econômica,
o mercado imobiliário capixaba, concentrado
principalmente na Grande Vitória, sofre, desde 2013, uma estabilização dos preços devido
à baixa velocidade de venda e também à diminuição de lançamentos. Entretanto, o segmento prevê grandes oportunidades de retomada
para o mercado nos próximos anos.
Segundo a pesquisa ‘Indicadores Imobiliários’, realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai
Nacional), o Brasil teve um crescimento de
19,2% na venda de imóveis novos em 2018.
O levantamento revela que mais de 120.142
unidades foram negociadas, além de 3,1% de
crescimento nos lançamentos, com 98.562 novas unidades.
O estudo foi realizado em 80 municípios do
país, que representam um terço da população
e 41% do PIB nacional, com as principais cida-

Jocsã Araújo Moura,
presidente da Associação de Registradores
de Imóveis do Espírito Santo

Ricardo De Martin,
diretor-geral da construtora Martin
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“É importante que o público tenha
conhecimento sobre os serviços cartorários”
Para o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, o Sinoreg-ES
complementa o Salão do Imóvel, pois seus agentes envolvidos
desempenham um papel importante na cadeia imobiliária

P

residente da Associação das Empresas
do Mercado Imobiliário do Estado do
Espírito Santo (Ademi-ES) desde 2015,
Sandro Udson Carlesso é engenheiro civil e
tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Especialista nas
áreas de incorporação e construção civil ele
também é diretor executivo da Impacto Engenharia e diretor da S2U Empreendimentos
Imobiliários.
Em entrevista à Revista de Direito Notarial
e Registral do ES, ele fala sobre a 26ª edição
do Salão do Imóvel e sobre a participação do
Sinoreg-ES no evento.

“Um dos grandes diferenciais
do 26º Salão é a sua versão
digital, que possibilitou
ao público a oportunidade
de conferir as ofertas
dos expositores por meio
de um portal”
12 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

Segundo o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, o Salão do Imóvel é o principal evento de
comercialização de imóveis do Espírito Santo

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Qual a importância da 26ª edição do Salão
do Imóvel, promovido pela Ademi-ES, que
aconteceu nos dias 01, 02 e 03 de novembro
no Cerimonial Prime Hall, em Vitória-ES?
Sandro Carlesso – O Salão do Imóvel Ademi-ES é o principal evento de comercialização de imóveis do Espírito Santo. Acontece
ininterruptamente há 26 anos. É responsável
pela movimentação do mercado imobiliário
capixaba no segundo semestre do ano. Nesta
edição, o evento reuniu as maiores e principais empresas do ramo, entre construtoras,
incorporadoras, loteadoras, imobiliárias, além
de administradoras de condomínios. Um dos
grandes diferenciais do 26º Salão é a sua versão
digital, que possibilitou ao público a oportunidade de conferir as ofertas dos expositores por
meio de um portal, com toda conveniência de
acesso via smartphone, tablets e notebooks. O
serviço também incluiu atendimento virtual.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como vê a participação do Sinoreg-ES no salão da Ademi-ES?
Sandro Carlesso – A instituição complementa
o Salão do Imóvel, pois seus agentes envolvidos desempenham um papel importante
quanto ao registro do imóvel, entre outras
atividades cartorárias. É importante que o público tenha conhecimento sobre os serviços
cartorários. Assim, ele tem a noção completa sobre o custo real do seu investimento na
aquisição de um imóvel.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais são os conteúdos e os serviços expostos no salão da Ademi-ES?
Sandro Carlesso – O Salão do Imóvel 4.0 apresentou ao público cerca de 3,5 mil imóveis à
venda em diferentes cidades da Região Metropolitana de Vitória. Pela internet, os capixabas
tiveram a oportunidade de conhecer as ofertas
do mercado imobiliário capixaba. Já no Salão
do Imóvel presencial, os visitantes encontraram um ambiente de negócios, onde fizeram
simulações do financiamento, visualizaram
maquetes com reprodução dos empreendi-

mentos, além de conferir panfletos e books de
apresentação. Destaque, ainda, para a participação da Caixa Econômica Federal. O banco
contou com um estande na etapa presencial,
onde ofereceu os serviços financeiros da instituição. Outra presença física importante foi a
do Sinoreg-ES, com prestação de informações
e orientações ao público.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Entre as principais novidades deste ano está
o formato de apresentação dos produtos à
venda. O Salão do Imóvel 4.0 Ademi-ES tem
uma presença inédita e relevante no meio digital? Como isso funciona?
Sandro Carlesso – Este foi o grande diferencial da 26ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES. No período de 23 de outubro a 3 de novembro, o público encontrou todas as opções
do evento no portal www.seuimovel.com.vc.
A ferramenta foi um marco inédito no mercado imobiliário capixaba. Por meio da plataforma, os internautas puderam navegar entre as
ofertas, que incluiu casas, apartamentos, lotes,
salas e lojas comerciais, e entrar em contato
virtual com a empresa para obter detalhes sobre o imóvel escolhido ou agendar uma visita
presencial.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Esse novo formato do Salão do Imóvel está
em sintonia com o mercado consumidor?
Como avalia essa questão?
Sandro Carlesso – Sim. A forma de consumo mudou muito nos últimos anos. O consumidor gosta de pesquisar e, dependendo
da disponibilidade, até mesmo comprar pela
internet. Por isso, desenvolvemos um novo
formato de Salão do Imóvel. Nosso público
costuma chegar ao estande com diversas informações do produto desejado. Resta ao corretor detalhar um pouco mais os diferenciais
e tirar as dúvidas e informar as condições de
compra e financiamento. Acreditamos que um
dos grandes diferenciais desta edição seja o alcance do público na internet.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –

“A aprovação da Reforma
da Previdência é uma vitória
importante e será, sem
dúvida, um grande indutor
do desenvolvimento econômico
do País. E o mercado imobiliário
se beneficiará disso”

Quais são os parceiros da Ademi-ES presentes no evento?
Sandro Carlesso – Entre os parceiros do evento estão o Sinoreg-ES, que prestará informações e orientações na edição presencial, e o
Sebrae-ES, que apoia a participação das imobiliárias e administradoras de condomínio.
Além disso, a Caixa Econômica Federal é patrocinadora oficial do salão.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais são as autoridades mais importantes
que participam do evento?
Sandro Carlesso – O evento costuma ser prestigiado pelo governador ou seu representante, além de secretários estaduais, prefeitos da
Grande Vitória, além de presidentes de entidades ligadas ao mercado imobiliário, como
Findes, Sindimóveis, Creci-ES, Sinduscon-ES,
entre outros.
Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Como avalia o atual cenário do mercado
imobiliário capixaba? O mercado está aquecido?
Sandro Carlesso – Avalio que existe uma expectativa muito positiva. O cenário atual está
favorável, diante da redução da taxa de juros,
queda da inflação e retomada gradativa dos
empregos. Estamos otimistas que o pior da
crise passou e que um longo ciclo de desenvolvimento nos espera. A aprovação da Reforma da Previdência é uma vitória importante e
será, sem dúvida, um grande indutor do desenvolvimento econômico do país. E o mercado imobiliário se beneficiará disso.
Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo
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Fórum Internacional da Haia destaca eficiência
do modelo de apostilamento do Brasil
Membros da Convenção da Apostila, do Governo brasileiro e do Poder Judiciário
destacam protagonismo dos cartórios na implantação do serviço no País

Diversas autoridades de diferentes países estiveram presentes no 11º Fórum Internacional do Programa de Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia

“Testemunhamos como
os documentos são emitidos
e ficamos verdadeiramente
impressionados com a
estrutura de apostila no Brasil.
O Brasil construiu uma
história de sucesso para
a Convenção da Haia”
Christophe Bernasconi,
secretário-geral da Conferência da Haia
de Direito Internacional Privado (HCCH)
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F

ortaleza (Ceará) – Mais de 300 participantes nacionais e internacionais participaram da noite de abertura oficial do
11º Fórum Internacional do Programa de
Apostila Eletrônica (e-APP) da Haia, que
aconteceu entre os dias 16 e 18 de outubro, no
hotel Gran Marquise, na cidade de Fortaleza,
no Ceará, e que teve como grande destaque o
reconhecimento da eficiente atuação dos cartórios brasileiros na construção de um modelo de
sucesso para o apostilamento de documentos.
A oficiala e tabeliã Najla A.Assad de Morais juntamente com especialistas de mais
de 40 países esteve na capital cearense para

participar do evento. Durante o Fórum. foi
feita a apresentação do Sistema do e-APP e o
Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias
Toffoli enfatizou que o sistema foi construído
a partir dos mais altos conceitos de arquitetura tecnológica e pretende trazer aos usuários mais agilidade e simplicidade na utilização dos serviços.
“O Brasil construiu uma história de sucesso para a Convenção da Haia”, cravou o
secretário-geral da Conferência da Haia de
Direito Internacional Privado (HCCH), Christophe Bernasconi. “Testemunhamos como
os documentos são emitidos e ficamos verda-

“Sabíamos da capilaridade e
da competência dos notários
e registradores, da qualidade
e seriedade de seu trabalho e
o resultado superou todas as
nossas expectativas”
ministro André Veras Guimarães,
representante do Ministério
das Relações Exteriores

deiramente impressionados com a estrutura
de apostila no Brasil e com seus quase cinco
milhões de emissões em pouco mais de três
anos”, afirmou.
Para o secretário-geral da HCCH, o Brasil
caminha muito bem para a implantação do
registro eletrônico para validação de apostilas
com o lançamento do e-APP eletrônico, que
ocorreu no último dia do evento. “A apostila
traz impacto prático na vida das pessoas e a
modalidade eletrônica propiciará um avanço ainda maior para o sistema brasileiro, que
está se tornando referência para vários países”,
completou, afirmando ser este o maior evento
já realizado pela Conferência.
Representando o Ministério das Relações
Exteriores no evento, o ministro André Veras
Guimarães, responsável pela Convenção da
Haia no Itamaraty, ressaltou a decisão muito
feliz de trabalhar com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e com os cartórios para implantar a Convenção da Apostila no Brasil. “Fizemos a melhor escolha possível. Sabíamos da
capilaridade e da competência dos notários e
registradores, da qualidade e seriedade de seu
trabalho e o resultado superou todas as nossas
expectativas”, disse.

Segundo o secretário-geral da
HCCH, Christophe Bernasconi, o
Brasil caminha muito bem para a
implantação do registro eletrônico
para validação de apostilas

Já o ministro Humberto Martins, corregedor
nacional de Justiça, destacou a miscigenação
étnica entre os povos como uma característica
brasileira, apontando a diversidade religiosa e
racial como uma característica nacional que faz
com que os brasileiros busquem uma integração cada vez maior com os demais países do
mundo. “São características que tornam o uso
da apostila cada vez mais comum no Brasil”.
“Milhões de pessoas ao redor do mundo
tem seus problemas facilmente resolvidos
com a simples emissão da apostila e no Brasil,
sob a égide do Poder Judiciário, e o trabalho
qualificado de seus notários e registradores
implantou-se um modelo de transparência,
célere, seguro e de qualidade, que faz com que
outras nações venham conhecer e buscar nossa expertise para avançarem na implantação
da Convenção da Haia”, concluiu.
Representando os notários e registradores
brasileiros, o presidente da Associação de
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/
BR), Claudio Marçal Freire, destacou os números de apostilamento realizados pelos cartórios brasileiros nos três anos de implantação
da apostila e reforçou o papel dos cartórios
no processo de desjudicialização no Brasil,
apontando a atuação do segmento em procedimentos de divórcios, usucapião, mediação,
recuperação creditícia, abertura de empresas e

“Milhões de pessoas ao redor
do mundo tem seus problemas
facilmente resolvidos com a
simples emissão da apostila”
ministro Humberto Martins,
corregedor nacional de Justiça

Para o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins,
a própria característica do povo
brasileiro torna o uso da apostila
cada vez mais comum no Brasil

“Com o apostilamento, temos
orgulho de possibilitar ao
cidadão brasileiro a facilidade
de ter este serviço em sua
cidade, de forma simplificada”
Claudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR

Representando os registradores civis brasileiros, o presidente da Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Arion Toledo Cavalheiro Júnior,
apontou o serviço do apostilamento como
uma demonstração da eficiência do segmento na prestação de serviços à população. “São
quase dois milhões de apostilamentos ao ano e
que agora, com um trabalho conjunto das entidades de notários e registradores com o CNJ,
permitirá o avanço para a utilização de um software totalmente eletrônico, que poderá ainda
servir de modelo para outras nações”, afirmou.
Também presente ao evento, o presidente
do Conselho Federal do Colégio Notarial do
Brasil (CNB/CF), Paulo Roberto Gaiger Ferreira, apontou que os notários e registradores
entregam o serviço praticamente no mesmo
dia, com preço mais acessível e ampla capilaridade, permitindo às pessoas de outros países
a conferência da procedência e autenticidade
do documento. “A apostila eletrônica é fundamental para que a integração cada vez maior
entre as nações se dê com segurança jurídica
e agradecemos ao Governo brasileiro ter confiado em nós para esta prestação de serviços à
sociedade”, finalizou.
A cerimônia de abertura do evento contou
ainda com a participação do presidente do Tri-

Para o presidente da Anoreg/BR,
Claudio Marçal Freire, os cartórios
podem ser e fazer ainda mais pela
facilitação dos negócios no Brasil,
evitando burocracias

De acordo com o presidente da Arpen-Brasil, Arion Toledo, o serviço
do apostilamento demonstra a eficiência dos cartórios na prestação
de serviços à população
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Segundo dia do 11º Fórum da Haia proporcionou a troca de experiências sobre a viabilidade da implantação de soluções ao redor do mundo

bunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo,
do deputado José Sarto Nogueira Moreira,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, autoridades do Poder Judiciário
nacional, representantes de delegações de países membros da Convenção da Haia e notários e registradores de diversas regiões do País.
EXPERIÊNCIAS E AVANÇOS DO E-APP
Em seu segundo dia de programação, o 11º
Fórum Internacional do Programa de Apostila Eletrônica (e-App) da Haia reuniu representantes de alguns dos 117 países signatários
da convenção para debater soluções, apresentar o atual cenário do local de atuação e trocar

“A apostila eletrônica é
fundamental para que a
integração cada vez maior entre
as nações se dê com segurança
jurídica”
Paulo Roberto Gaiger,
presidente do CNB/CF
16 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

experiências sobre a viabilidade da implantação de determinadas soluções.
O início dos trabalhos no segundo dia de
evento se deu com a apresentação do assessor jurídico da Hague Conference on Private
International Law (HCCH), Brody Warren,
que detalhou os procedimentos para o apostilamento e explicou as categorias do chamado
e-Register, um agrupamento de registros eletrônicos que fazem parte do e-App.
“Começamos pela categoria Básica, ou seja,
uma mera confirmação de que uma apostila
está de acordo com os dados inseridos pelo
usuário. Em seguida, a categoria Intermediária, que além das informações gerais do documento possui uma comparação visual com
outro documento similar e, finalmente, na
categoria Avançada, que conta com a confirmação de dados, a comparação visual e uma
verificação digital”.
Após a fala de Warren, iniciou-se o primeiro painel de especialistas do dia, denominado
de Movimento Global, e mediado pelo secretário-geral da HCCH, Christophe Bernasconi.
Deste debate participaram representantes de
jurisdições que implementaram recentemente
o e-App, como Bélgica, Bolívia e Filipinas.

Diretora do Serviço de Legalizações, Serviço Público Federal de Assuntos Exteriores,
Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento da Bélgica, Julie Remy falou
sobre o eLegalization Project, parte integrante
do e-App no país para a legalização e apostilamento de documentos.
“Primeiramente, é preciso se cadastrar em
um site e fazer o upload do documento. Informações adicionais sobre o requerente da legalização devem ser mencionadas. O serviço de
legalização então verifica o documento e, na impossibilidade de sua realização, o solicitante receberá uma mensagem explicando sobre o problema e como solucioná-lo. Se estiver tudo ok,
o solicitante receberá uma solicitação de pagamento eletrônico. Após o recebimento do pagamento, o departamento enviará então a e-apostila, a e-legalização ou a legalização em papel”.
Silvia Rivera Aguilar, diretora Geral de
Coordenação Institucional e Legalizações do
Ministério das Relações Exteriores da Bolívia,
falou sobre o Sistema Integrado de Apostillado
(SIA), implementado no país em maio de 2018.
“É uma solução simplificada em que utilizamos as tecnologias de informação e comunicação já em uso no país, promovendo fácil

“É uma solução simplificada em
que utilizamos as tecnologias
de informação e comunicação
já em uso no País, promovendo
fácil acesso aos serviços”
Silvia Rivera Aguilar,
representante do Ministério
das Relações Exteriores da Bolívia

acesso aos serviços, a facilitação de documentos e assinaturas digitais, diminuindo o uso de
papel e de tempo”.
Secretário Adjunto, do Escritório de Assuntos Consulares e Departamento de Assuntos
Exteriores das Filipinas, Neil Frank R. Ferrer
falou sobre a composição em si do modelo de
apostilamento impresso no país.
“O papel é impresso por um órgão governamental de segurança, além de ser quimicamente tratado e contar com QR Code e acesso
com biometria. Em novembro, teremos algumas melhorias como o QR Code podendo ser
acessado on e off-line, além de outros adicionais de segurança”, enfatizou.
PLATAFORMA BRASILEIRA DE E-APP
No último dia do 11º Fórum Internacional do
Programa de Apostila Eletrônica (e-App) da
Haia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
realizou a apresentação oficial da nova plataforma brasileira de e-APP, em evento encerrado pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

O tabelião do 1º Ofício de Notas, Registro Civil
e Protesto de Títulos do DF, Hércules Benício,
enalteceu o desenvolvimento da plataforma
brasileira de e-App

A representante do Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, Silvia Rivera Aguilar, falou sobre o
Sistema Integrado de Apostillado (SIA), implementado no País em maio de 2018

A apresentação foi conduzida pelo tabelião
do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto
de Títulos do Distrito Federal, Hércules Benício;
pela registradora do 18º Registro Civil de São
Paulo – Subdistrito do Ipiranga, Karine Boselli,
e pelo juiz auxiliar do CNJ, Bráulio Gusmão.
“Hoje mostramos que já nascemos digitais
e agora apresentamos um novo sistema, mais
simples e amigável, uma vez que utilizamos
uma tecnologia mais avançada”, afirmou Benício, que informou que o sistema se encontra
em fase final de testes no projeto piloto. “Logo
teremos uma plataforma que permitirá a consulta via aplicativos diretamente no celular,
dando ainda mais segurança ao modelo atual,
uma vez que o QR Code pode ser manipulado
e direcionado a um site inseguro”, completou.
O ministro Dias Toffoli saudou a novidade
lançada durante o evento. “Desde o início dos
trabalhos da Apostila da Haia no Brasil, sua
aplicação tem sido crescente. No período entre
julho de 2016 a setembro de 2019, foram concluídos quase 5 milhões de atos, que são realizados precipuamente nas unidades do serviço
extrajudicial e aí então a importância dessa
integração e desse compromisso dos órgãos
auxiliares do Poder Judiciário – os notários e
registradores -, que garantem a segurança jurídica e a fé pública a este novo serviço prestado
à sociedade”, afirmou. “Com esta nova plataforma este serviço será ainda mais dinamizado, beneficiando a população brasileira”, disse.
Chamado de Apostil, o novo sistema de
apostilamento eletrônico do Brasil tem como
premissas aproveitar os anos de experiência
da versão atual, melhor usabilidade, sendo
open source, e trazendo a possibilidade de ser

utilizado em outros países e as consultas em
aplicativos mobile para validação. O sistema
terá ainda suporte nos idiomas português, inglês e espanhol, além do suporte para assinatura digital em vários países.
Já a registradora Karine Boselli detalhou,
em sua apresentação, toda a legislação que
está por trás do sistema de apostilamento no
Brasil, como o Decreto Legislativo 148, de 12
de junho de 2015, o Decreto 8660/2016, também chamado de Convenção de Haia, e a importância das centrais compartilhadas em um
cenário que demanda cada vez mais tecnologia e interação.
“O Registro Civil está presente em todos os
pequenos municípios. Em uma pequena localidade haverá uma representação de cartórios.
Para facilitar a troca de informações entre notários e registradores, as associações, sob a tutela da Anoreg Brasil, com o respaldo do CNJ,
criaram a figura de centrais interligadas, onde
é possível, além da conferência dos dados, verificar se a registradora é a oficial de determinado cartório e qual o sinal público dela”.

“Em novembro,
teremos algumas melhorias
como o QR Code podendo
ser acessado on e off-line,
além de outros adicionais
de segurança”
Neil Ferrer,
representante do Departamento
de Assuntos Exteriores das Filipinas
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“Hoje mostramos que já
nascemos digitais e agora
apresentamos um novo sistema,
mais simples e amigável,
uma vez que utilizamos uma
tecnologia mais avançada”
Hércules Benício,
tabelião do 1º Ofício de Notas, Registro Civil
e Protesto de Títulos do Distrito Federal

Ambos os palestrantes destacaram a necessidade da criação de um banco de dados
nacional de autoridades emissoras de documentos públicos, assim como de tradutores,
tornando o procedimento de validação das assinaturas mais rápido, acessível e seguro para
todas as autoridades apostilantes.
A cerimônia foi encerrada pelo ministro Dias
Toffoli, que ressaltou a honra do Estado brasileiro estar sediando pela primeira vez um Congresso da Convenção da Apostila na América.
Toffoli salientou ainda que o Fórum não está
restrito apenas ao debate teórico das soluções
tecnológicas para implementação da Apostila da Haia. “Não ficamos apenas na discussão
do uso de recursos e inovações que surgem
todos os dias. As discussões ganham proporções ainda mais significativas porque nos encontros são trazidas novas soluções concretas
para o aprimoramento e a classificação da utilização da Apostila da Haia com a aplicação
nos mais avançados meios eletrônicos que as
inovações tecnológicas podem oferecer”.

No painel final do Congresso da Haia, a
conselheira do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, destacou a
Agenda 20/30 da ONU
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O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, comemorou os números relacionados
a Apostila da Haia no Brasil e elogiou o trabalho dos cartórios brasileiros

INTERFACE ÚNICA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DIGITAIS
O painel final do 11º Fórum Internacional do
Programa de Apostila Eletrônica (e-APP) da
Haia reuniu notários e registradores brasileiros para debater temas atuais do segmento extrajudicial, com especial destaque à participação da conselheira do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), Maria Tereza Uille Gomes, que
destacou a Agenda 20/30 da Organização das
Nações Unidas (ONU).
Incorporada aos serviços judiciais e extrajudiciais pelo Provimento nº 85/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Agenda 2030 é
um plano de ação para as pessoas, o planeta e
a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas,
para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.
Em sua fala, a conselheira destacou o caráter
pioneiro da Agenda 20/30, aprovada por 193
países e que estipula métricas e indicadores
mensuráveis para cada um de seus objetivos.
“O Poder Executivo já trabalha dentro desta agenda e agora chegou a vez do Judiciário
adentrar o sistema”, disse. Para atuar no desenvolvimento de projetos para o Poder Judiciário
foram criados os Laboratórios de Inovação e os
Centros de Inteligência Judiciários (LIODS).
O Laboratório de Inovação, Inteligência e
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(LIODS) é um espaço administrativo e horizontal de diálogo e articulação de políticas públicas entre o Poder Judiciário, os entes federativos e a sociedade civil; é um movimento que
une o conhecimento institucional, a inovação
e a cooperação com o objetivo de se alcançar

“Com esta nova plataforma –
e-App - este serviço será ainda
mais dinamizado, beneficiando
a população brasileira”
ministro Dias Tofolli,
presidente do Supremo Tribunal Federal

a paz, a justiça e a eficiência institucional.
“Os objetivos do LIODS são identificar e
publicizar, no Portal de Transparência do CNJ,
o resultado das ações produzidas pelo Poder
Judiciário em favor da sociedade, dando mais
visibilidade à quantidade e às qualidades das
decisões proferidas, aos atos normativos e às
boas práticas, de forma a facilitar a consulta
pública”, explicou Maria Tereza. “Na área judicial, já se trabalha com o Justiça em Números, e
vejo que o extrajudicial já iniciou um primeiro
movimento com o Cartório em Números, que
agora deve ser avançado para uma metodologia ainda mais contínua e completa”, afirmou.
Segundo a conselheira, o primeiro passo é
tornar interoperáveis as Centrais de dados de
cada especialidade, de forma que possam atender as demandas dos usuários em um único
portal centralizado, ao mesmo tempo em que
podem fornecer estatísticas diárias e atualizadas aos poderes públicos para a aplicação imediata nas políticas públicas. “Vamos avançar
nesta interface única das centrais para o cidadão e montar um grupo de trabalho para analisar os dados dos Cartórios em Números e identificar quais deles se relacionam com a Agenda
2030 da ONU. Os cartórios devem estar dentro
deste processo”, concluiu a conselheira.

Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo
Mês de setembro de 2019
Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento financeiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais documentos remetidos por Notários e Registradores deste
Estado, correspondentes ao mês de AGOSTO/2019,
aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores civis como segue:
Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do
artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve deposito em aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insuficiência de saldo.
Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2018, convocada exclusivamente para fins de decisão relativa
às novas regras do repasse, tendo em vista a arrecadação deficitária do FARPEN, informamos que a
redução percentual do repasse no Mês de SETEMBRO/2019 foi de:
Redução global do repasse: 22 % (vinte e dois por
cento), aplicando-se este percentual para todas as
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.
Vitória, 01 de outubro de 2019.
MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)		
Saldo em caixa mês anterior		
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES		
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN 		

681.569,76
146.677,23
0,00
828.246,99

B – PAGAMENTOS		
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil
534.872,03
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. julho/19 ressarcido em agosto/19.
104.103,65
2 – Repasse de Contribuição Sindical
31.873,81
3 – Devolução FARPEN
33.567,62
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços
884,40
5 – Repasse ao Sinoreg-ES
13.631,40
5.1 – 2% referente depósito entre 19/08 a 30/08
568,58
6 – Repasse à AMAGES
13.621,35
6.1 – 2% referente depósito entre 19/08 a 30/08
568,58
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 009/2019
3.039,43
SALDO LÍQUIDO
(736.730,85)
91.516,14
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado.
(CDB)
(68.156,98)
C.a – 10% referente depósito entre 19/08 a 30/08		
(2.842,89)
SALDO		91.516,14
Recebimentos entre 18/09 a 30/09		9.505,74
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881		
101.021,88
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Sindicato fecha parceria com o Sesc-ES
para levar benefícios aos seus associados
Convênio, firmado em outubro, proporciona vantagens para
quem quiser acessar pontos de Turismo, Lazer e Cultura da instituição

C

om o objetivo de atender funcionários
e associados, o Sindicato dos Notários
e Registradores do Estado do Espírito
Santo (Sinoreg-ES) fechou uma parceria inédita com o Serviço Social do Comércio do
Estado do Espírito Santo (Sesc-ES) para viabilizar o atendimento de familiares na atividade
“Turismo, Lazer e Cultura”.
O convênio, que foi firmado no dia 11 de
outubro de 2019, atende os associados e funcionários nos Centros de Turismo Social e Lazer de Guarapari, de Praia Formosa, em Aracruz-ES, no Centro de Turismo Social e Lazer
de Domingos Martins e no Centro Cultural
Sesc Glória.
Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio
Valory, a parceria tem como intuito levar benefícios aos associados e retribuir a confiança
depositada no sindicato.
“A importância de uma parceria nesse nível
possui o condão de retribuir ao nosso associado o quanto é importante tê-lo conosco, juntos em uma entidade representativa de todo
o estado do Espírito Santo. O benefício em si
é admirável dado a grandiosidade e capilaridade do Sesc, que está espalhado em diversos
pontos do território capixaba, dispondo de
belas estruturas físicas e centros de recreação
para toda família”, aponta Valory.
Segundo o diretor regional do Sesc-ES,
Gutman Uchôa de Mendonça, o Sesc vem,
nesses anos de atuação, desempenhando uma
importante parceria entre os sindicatos existentes no estado.
“É gratificante estabelecer o convênio com o
Sinoreg e, a partir daí, poder disseminar nossos
serviços e oferecer aos associados iniciativas
voltadas à cultura, educação, lazer, turismo, assistência social e saúde. Faz parte do compro-

“A importância de uma
parceria nesse nível possui
o condão de retribuir ao
nosso associado o quanto
é importante tê-lo conosco”
Márcio Valory,
presidente do Sinoreg-ES
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Para o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, a parceria tem como intuito levar benefícios aos
associados e retribuir a confiança depositada no Sindicato

misso da instituição desenvolver e ofertar essas atividades”, pondera o diretor do Sesc-ES.
Ainda de acordo com Gutman Uchôa, o
Sesc-ES tem buscado a inovação em seu processo de desenvolvimento e atendimento ao
público.
“Para o ano de 2020 está previsto o início
das atividades da Escola do Sesc, em Cachoeiro de Itapemirim, a construção do Centro de
Eventos no Sesc Domingos Martins, além de
nova programação cultural e de lazer nas unidades”, revela Uchôa.
Vale lembrar que o atendimento para os
associados dos Sinoreg-ES é restrito as atividades “Turismo, Lazer e Cultura”, nos Centros
de Turismo, no Centro Cultural e nos Centros
de Atividades onde houver piscinas.
No atendimento de hospedagem, os funcionários ou associados pagarão valores iguais
aos comerciários, de acordo com as tabelas vigentes, em cada unidade operacional, exceção

“É gratificante estabelecer
o convênio com o Sinoreg e,
a partir daí poder disseminar
nossos serviços e oferecer
aos associados iniciativas
voltadas à cultura”
Gutman Uchôa de Mendonça,
diretor regional do Sesc-ES

feita aos produtos alimentícios e produtos das
lojinhas de conveniência, os quais são terceirizados.
Os funcionários e associados do sindicato
ainda terão que apresentar no setor de matrícula do Sesc-AR/ES a documentação (informações abaixo) que comprovará a sua condição de funcionário ou associado para sua
regularização junto à entidade:

TITULAR
• Carteira de Trabalho atualizada (no caso
de associado, a Carteira da Associação, no
caso de Conselho de Profissional Liberal,
Carteira de Registro no Conselho e Crachá
Funcional para funcionários do Conselho);
• Uma foto 3 x 4, recente;
• Carteira de Identidade;
• CPF;
• Custo da Carteira Sesc: R$ 7,00 (sete reais)
titular e dependente;
DEPENDENTE
• Certidão de casamento;
• Certidão de nascimento
filhos e/ou enteados;
• Uma foto 3 x 4, recente.
Os filhos e enteados de união civil ou de união
consensual menores de 21 (vinte e um) anos
incompletos ou estudante até 24 (vinte e quatro) anos incompletos, poderão usufruir deste
convênio, desde que solteiros e economicamente dependentes do beneficiário titular. Serão também considerados como dependentes,
pais do beneficiário titular com mais de 60 anos.
Acesse o site para ter informações sobre tarifas:
www.sesc-es.com.br

Confira dias e horários de funcionamento dos pontos
de atendimento do Sesc para fazer sua carteirinha
Centro de Atividades do

Centro de Atividades de

Parque Moscoso

Cachoeiro de Itapemirim

Endereço:
Rua José Padre Anchieta, 110
Parque Moscoso, Vitória-ES
Telefone: (27) 3194-3000
Horário: 2ª a 6ª feira: 08h às 17h

Endereço:
Rua Joana Payer, 01/101
Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES
Telefone: (28) 3526-3000
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 17h

Centro de Atividades de

Centro de Atividades de

Endereço:
Rua Misael Pedreira da Silva, 138
Praia do Suá, Vitória-ES
Telefone: (27) 3134-6533
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 16h30

Endereço:
Rua Augusto Calmon, 1907
Colina, Linhares-ES
Telefone: (27) 3264-3023 / 3264-3844
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 18h

Centro de Atividades de

Centro de Atividades de

Endereço:
Rua 7 de Setembro, 275
Centro, Vila Velha-ES
Telefone: (27) 3229-3899
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 17h

Endereço:
Rua Coronel Constantino Cunha, 1738
Bairro Ideal (Chácara do Morro),
São Mateus-ES
Telefone: (27) 3763-8650
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 17h:30

Praia

Vila Velha

Centro de Atividades de

Colatina

Endereço:
Rua Clothildes Guimarães Tozzi, 100
Centro, Colatina-ES
Telefone: (27) 3770-3300
Horário: 2ª a 6ª feira: 08h às 17h
Centro de Atividades de

Aracruz

Endereço:
Rua Professor Lobo, 650
Centro, Aracruz-ES
Telefone: (27) 3256-4256
Horário: 2ª a 6ª feira: 07h às 18h
Centro de Turismo social e Lazer de

Guarapari

Endereço:
Rodovia do Sol, 01
Muquiçaba, Guarapari-ES
Telefone: (27) 3221-1440 / (27) 3361-1416
Horário:
2ª a 5ª feira: 08h às 12h e 13h às 17h
6ª feira: 08h às 12h e 13h às 16h

Linhares

São Mateus

Centro de Esporte e Lazer de

Cariacica

Endereço:
Rua Manoel Freire Correia, 355
Bairro Santa Bárbara, Cariacica-ES
Telefone: (27) 3246-1310
Horário:
2ª a 5ª feira: 07h30 às 12h e 13h às 17h
6ª feira: 07h30 às 12h e 13h às 16h
Centro Esportivo de

Vila Velha

Endereço:
Rua José Eugênio, 30
Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES
Telefone: (27) 3229-4082
Horário: 2ª a 6ª feira: 08h às 17h
Observações:
- O valor de R$7,00 é por pessoa;
- Crianças de 0 à 5 anos são isentas;
- Deve ser preenchido todos os campos da
ficha de cadastro.

Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Gutman Uchôa,
o Sesc vem desempenhando uma importante parceria
com os sindicatos existentes no estado
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Cartório da Barra do Jucu participa de Ação
Integrada pela Cidadania em Vila Velha-ES
Cultura, cidadania e serviços gratuitos foram
oferecidos durante o evento no bairro Terra Vermelha

M

ilhares de pessoas entre crianças, jovens e adultos participaram da primeira Ação Integrada pela Cidadania, realizada no bairro Terra Vermelha, em
Vila Velha-ES, e que aconteceu no dia 12 de
outubro.
O evento promovido pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Direitos
Humanos (SEDH) – que coordena o eixo de
proteção social do Programa Estado Presente Em Defesa da Vida –, ofereceu atividades e
serviços gratuitos à comunidade.
Testes rápidos de saúde, assistência jurídica,
emissão de documento, orientações de defesa
ao consumidor, além de apresentações culturais e recreação para as crianças foram algumas das atividades. A ação foi realizada na
Unidade Municipal de Ensino Fundamental
(Umef) Prof. Paulo Cesar Vinha (CAIC).
“A participação do Cartório da Barra do
Jucu na Ação Integrada pela Cidadania foi de
muita relevância para a população, pois tiramos dúvidas sobre escrituras públicas, atas
notariais de usucapião, recebemos várias solicitações de certidões do registro civil o que
otimizou o esclarecimento e resolução de várias demandas dos moradores”, esclareceu a
oficial e tabeliã do Cartório de Barra do Jucu,
em Vila Velha-ES, Najla A. Assad de Morais.
Além do Cartório de Barra do Jucu, prestigiaram o evento o governador do Estado,
Renato Casagrande, a primeira-dama, Maria
Virgínia Casagrande, a vice-governadora Jaqueline Moraes, vários secretários e subsecretários de Estado, bem como o prefeito de Vila
Velha, Max Filho, entre outras autoridades e
lideranças comunitárias da região.
Em sua fala, Casagrande destacou a importância desta Ação Integrada, que foi a primeira desde a retomada do Programa Estado Presente em Defesa da Vida no início deste ano.
“É um dia para prestarmos serviços, praticar esporte, mas o que a gente quer mostrar é
que o Governo do Estado tem que estar aqui
todos os dias. Dentro do Estado Presente vamos colocar o Centro de Juventude aqui na
Região 5. Não será apenas para a juventude,
mas para as pessoas de mais idade também.
No Estado Presente temos operações policiais
e estamos conseguindo reduzir os homicí22 Revista de Direito Notarial e Registral do Espírito Santo

A oficial e tabeliã, Najla A. Assad de Morais (no meio), esteve presente na Ação Integrada,
acompanhada de funcionários do Cartório de Barra do Jucu, bairro de Vila Velha-ES

dios, mas para enfrentar violência não basta
apenas a força policial. Temos que ter saúde,
educação, serviços sociais, infraestrutura e saneamento básico. A Região 5 precisa muito de
nós. Precisamos de menos armas e mais paz”,
reforçou o governador.
A secretária de Direitos Humanos, Nara
Borgo, ressaltou que a segurança cidadã é tão
fundamental quanto a proteção policial. “Nós
entendemos que a polícia é extremamente importante, mas a gente também garante
segurança através da saúde, da educação, da
cultura, de assistência social, entre outros direitos. Então oferecemos todos esses serviços
à comunidade da Grande Terra Vermelha durante o dia de hoje. Estamos com uma relação forte com o bairro, no intuito de mostrar
e reforçar as potencialidades e talentos das
juventudes da região. Eles estão com a gente numa programação cultural incrível, com
música, grafite e muito mais. O que quere-

mos é esta integração social mesmo”, afirmou.
Nara Borgo também enfatizou a satisfação
em poder realizar essa Ação Integrada pela
Cidadania. “Neste período de gestão, com a retomada do Estado Presente, o Governo do Estado conseguiu reduzir os índices de homicídio
no Espírito Santo e quanto menos homicídios,
mais vidas preservadas. É uma grande alegria
poder retomar também essas ações, que fazem
parte do eixo de proteção social, que está tendo
a sua primeira grande entrega”, ressaltou.

“A participação do Cartório da
Barra do Jucu na Ação Integrada
pela Cidadania foi de muita
relevância para a população”
Najla A. Assad de Morais,
oficial e tabeliã do Cartório
de Barra do Jucu, em Vila Velha-ES

“Para enfrentar violência
não basta apenas a força
policial. Temos que ter
saúde, educação, serviços
sociais, infraestrutura e
saneamento básico”
Renato Casagrande,
governador do Estado do Espírito Santo

RELATOS
Glauciete da Silva Rodrigues aproveitou o
serviço ofertado pela Polícia Civil para tirar
a identidade das filhas. “Cheguei cedo para
conseguir pegar, mas é um serviço que facilita por estar sendo prestado dentro do bairro”,
pontuou.
Já Taina Almeida Dias, 16 anos, conseguiu
dar um pontapé para a sua qualificação. “Me
inscrevi no curso de Informática. Sempre quis
fazer, mas não tive a oportunidade ainda. A
equipe foi muito simpática e nos tratou muito
bem”, enfatizou.
No Espaço Primeira Infância, que foi uma
das novidades desta Ação Integrada, Andrielly
Gomes, mãe da Julia, de um ano, levou a filha
para a tenda de desenvolvimento. “Ela aprendeu
as coordenações motoras e eu a como tratar o
desenvolvimento dela. Gostei bastante”, disse.
A 1ª Ação Integrada pela Cidadania contou
com a parceria da Prefeitura de Vila Velha e
diversos Órgãos estaduais – Secretarias de
Estado de Cultura (Secult); Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); Esportes e Lazer
(Sesport); Saúde (Sesa); Ciência, Tecnologia,
Inovação, Educação Profissional (Secti); Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
(Setades); Turismo (Setur); além da Defensoria Pública, Procon Estadual, Polícias Civil
(PCES) e Militar (PMES), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Departamento Estadual
de Trânsito (Detran) e a Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV-ES).
Ao todo, o evento contou com o apoio de
aproximadamente 300 voluntários.

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou a importância da Ação
Integrada, que foi a primeira desde a retomada do Programa Estado Presente em Defesa da Vida

PROGRAMA ESTADO PRESENTE
O programa tem como objetivo a redução dos
índices de violência e criminalidade, com foco
especialmente em crimes letais, além de reduzir a vulnerabilidade da juventude à violência.
Desde a sua retomada no início deste ano, a
iniciativa do Governo do Estado tem alcançado bons resultados, como destaca o secretário
de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que atua também como coordenador-executivo do Estado Presente.
“O Estado Presente, com ações envolvendo
o sistema de justiça criminal, e a forte articulação com o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública, entre janeiro e
setembro deste ano foi responsável por uma
queda de 17,6% no número de mortes violentas no Estado”, apontou Duboc, que também
associa o sucesso do Estado Presente ao fato
de ser um programa transversal de governo.
“Ele promove a articulação entre as secreta-

“Com a retomada do Estado
Presente, o Governo do Estado
conseguiu reduzir os índices de
homicídio no Espírito Santo e,
quanto menos homicídios, mais
vidas preservadas”
Nara Borgo,
secretária de Direitos Humanos

rias e órgãos do Governo capixaba, priorizando a implantação de ações e projetos voltados
para o controle da criminalidade e prevenção
à violência, a partir da ampliação do acesso
aos serviços básicos e promoção da cidadania
em regiões caracterizadas por altos índices de
vulnerabilidade social”, completou o secretário de Estado e coordenador-executivo do
Programa.
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