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Editorial
Prezado(a) cliente
Com a eleição de Lula para a presidência, o clamor por desenvolvimento e aquecimento da atividade
produtiva foi o principal recado dado pelas urnas. Ou seja, emprego
é a necessidade do momento. O
subproduto (na DeMaria) da insensatez do governo FHC ao promulgar a Lei da Gratuidade foi uma
perplexidade seguida de rejeição
ao imobilismo. No melhor estilo
"levanta, sacode a poeira e dá volta por cima", fui "inventando moda",
fazendo o necessário para manter
as contas em dia. Aquele jargão
que o Lula repetiu nos debates - e
que lhe foi repassado por um jovem estudante gaúcho - serviu
para mim também. Do necessário
passei ao possível e, de repente,
estava fazendo uma coisa que
parecia impossível: retomar o rumo
do crescimento da empresa. Entretanto, como o ser humano é um
inconformado, tendo atingido um
determinado status-quo, logo se
começa a sonhar com outros objetivos. Estou lendo um livro sobre
vendas que faz um interessante
parâmetro entre o vendedor e o
cão. Isto mesmo, o cachorro. A
obstinação deste animal é incrível e
pode nos fazer refletir sobre como
devemos nos dedicar aos nossos
projetos e ideais. O mundo está
cada vez menor, temos de nos
antecipar, e para quem está à frente de um serviço público delegado
não se reserva mais a postura do
comodismo. O novo Código Civil
está aí, a certificação digital estará
cada vez mais presente no cotidiano de todos, o atendimento estará
sendo avaliado cada vez mais sob

a ótica de outros serviços, logo
você não pode esperar mais. Se a
informática lhe é complicada, delegue a alguém a incumbência de
destrinchá-la. Se o cidadão tira a
carteira de identidade tendo espe-

zes, e procurem praticar os atuais
afazeres com qualidade profissional irrefutável. O recado dado pelas urnas vale também para a classe dos serventuários extrajudiciais:
não queremos mais abandonar

Lula e seu exemplo para os notários e
registradores: mudanças para "ajudar" o destino.
rado 5 minutos em uma cadeira
confortável, sob os efeitos de um
ar climatizado a 20 graus, não
pense que ele ficará contente de
esperar 10 minutos no calor de seu
cartório! Urge que você pense em
concorrência, mesmo que aparentemente não a tenha. Outro dia
recebemos no Certifixe uma certidão que deveria ser despachada
para o exterior. Estava com erro.
Imagine a "satisfação" deste cliente
longínquo em receber um documento incorreto depois de enfrentar uma dificuldade enorme só para
entrar em contato com o cartório?
Para que os notários e os registradores contribuam para o país é
preciso que pensem em abrir novas fronteiras de prestação de serviço, de que são plenamente capa-

tudo e começar do zero, mas preservar o que está certo e corrigir o
que está errado ou meio-certo. A
falácia do "fim dos cartórios" é o
ícone de um preconceito que eu
vejo distante. Com uma atuação
mais firme e relativamente recente,
as serventias de todas as naturezas estão provando que são dignas das importantes funções que
lhe são delegadas, e que servem
para um Brasil moderno e não ao
contrário, como imagina um observador de primeira viagem. Em resumo: lute para que seu "negócio"
seja um apêndice das necessidades de seus "clientes", pois só assim eles vão procurá-lo, pagar o
preço devido e ainda agradecer-lhe
por estar ali. Seja um elemento
empreendedor, que coloca em prá-

tica coisas que parecem impossíveis. Quando isto acontecer será
mais fácil para você contratar um
novo funcionário, investir em tecnologia ou até tirar férias. Mas não
espere retorno amanhã, pois as
coisas só acontecem a seu tempo... e isso até o nosso futuro presidente já percebeu. Mas... teve ou
não teve de mudar um pouco para dar um empurrãozinho no destino?

Agnaldo De Maria

Novos clientes
Cartório do 3º Ofício
Lagarto/SE
Cartório de Registro Civil
Panelas/PE
º
RCPN do 1 Distrito
São João de Meriti/RJ

A intranet da
ARPEN de SP
está mais fácil
Já está disponível para acesso dos
cadastrados o sistema de intranet
da ARPEN-SP sem a necessidade
da instalação do componente VPN
(rede virtual privada). Isso facilita
em muito, pois basta o Oficial teclar o endereço abaixo para utilizar
o sistema.
https://sistema.arpensp.org.br

Note que ao invés de "http" escreve-se "https", o que significa que
será utilizado o protocolo de transferência segura e encriptada de
dados. 

Fundos de
ressarcimento dos
atos gratuitos do
Registro Civil
Estamos efetuando um levantamento sobre os fundos supra
citados, que poderá ser útil aos
demais registradores, associações e sindicatos que estejam
trabalhando em prol da melhoria da remuneração vigente.
UF AL
Desde Agosto-2002
Abrangência Parcial, média
dos atos praticados nos últimos
4 anos
Último valor R$ 8,50
Por ato em agosto-2002
Arrecadação Selo fiscalização
UF DF
Abrangência Total, porém não
paga 2ª via de
certidão
Valor atual R$ 13,82
Por ato gratuito.
Arrecadação 2,5% sobre demais atos
UF CE
Abrangência Total, porém só
ª
paga 2 via de
certidão se solicitado por Min.
Público, Justiça
ou Cons. Tutelar
Último valor R$ 12,00
Por ato gratuito,
pro-rata, variando de R$ 10 a
R$ 25 conforme
a arrecadação.
Arrecadação Selo fiscalização
UF MS
Abrangência Total, porém não
ª
se paga 2 via de
certidão
Valor R$ 23,04
Por ato gratuito.
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Arrecadação Selo fiscalização
UF PE
Abrangência Total, porém não
ª
se paga 2 via de
certidão
Vr mar/2002 R$ 9,79
Vr abr/2002 R$ 6,85
Teto R$ 15,00
Por ato gratuito,
pro-rata, conforme a arrecadação.
Arrecadação Selo fiscalização

Aguardem para os próximos
doc:dicas a publicação deste
levantamento relativo a outras
unidades da federação. 

Novos meios de pagamento
Agora o site do Certifixe e os
sites dos cartórios associados,
(que já podem acolher pedidos
de certidão de maneira on-line
pela internet), contam com
mais um meio de pagamento. A
DeMaria recentemente modificou a estrutura anteriormente
existente, de maneira que desde meados de outubro o cliente
poderá efetuar pagamentos via:
 Transferência entre contas
(convênio com o Banco do
Brasil)
 Boleto Bancário on-line (idem)
 Cartão de Crédito VISA
(convênio rede Visanet)
Mais comodidade a serviço dos
usuários destas serventias e da
nova imagem do registrador
civil, objetivos do projeto.

Dicas do mês
159 O Windows XP e o
Doc
Ultimamente tivemos tendo alguns
problemas referente a configuração do teclado no PROMPT DE
COMANDO do WINDOWS XP que
por sua vez acaba prejudicando a

Certidões de Registro Civil pela Internet? Acesse www.certidao.com.br

Informativo para usuários do software DOC
Automação de Serventias Extrajudiciais

NOVEMBRO-2002

161 Quais impressoras
jato de tinta Epson
imprimem de aplicativos em ambiente
MS-DOS?

acentuação das letras no Doc (por
se tratar de um programas para
Dos).
Verificamos que existe uma certa
incompatibilidade do Windows XP
(versão HOME) com o Dos, que
acaba prejudicando o bom funcionamento do Doc.
Portanto, caso queira utilizar o Doc
com o Windows XP – Instale (utilize) as versões PROFESSIONAL e
CORPORATED do Windows XP.
(Que são específicos p/ a utilização de programas Dos).

160 Como configurar o
teclado para uso da
língua portuguesa
no MS-DOS sob o
Windows XP ?
Para configurarmos o teclado no
Dos, entre no PROMPT DO MSDOS
e digite:

As
impressoras
da
Epson,
acompanhando a evolução do
mercado, tendem a lançar seus
produtos voltados para impressão
em sistemas que trabalham com
ambiente gráfico, como por
exemplo o Microsoft Windows
(Plataforma PC) e o System OS
(Plataforma Apple). Assim, hoje a
Epson possui em linha no mercado
basicamente três modelos de
impressoras jato de tinta, as quais
ainda poderão imprimir alguns ou
todos os comandos Esc/P2 para
ambiente MS-DOS.
Esses modelos são:


CD\COMMAND\SYSTEM32
e tecle ENTER. Logo em seguida,
digite:



LH KEYB BR,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBOARD.SYS

ou
LH KEYB BR,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD2.SYS /ID:275


EDIT AUTOEXEC.NT.
No final do arquivo, verifique a
existência das linhas:

Impressora Epson Stylus
Color 1520 (Aceita totalmente
todos os comandos Esc/P2, ou
seja, imprime em ambiente
MS-DOS)
Impressora Epson Stylus
Color 880 (Aceita parcialmente
os comandos Esc/P2, ou seja,
recomendamos que verifique
ou solicite um teste prévio de
seu aplicativo)
Impressora Epson Stylus
Color 980 (Aceita totalmente
todos os comandos Esc/P2)

Além de ainda poderem imprimir
em ambiente DOS, esses modelos
também imprimem todos os programas de ambiente Windows,
através de seus drivers
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI) que estão no CD-ROM
MODE CON CODEPAGE SELECT=850
que acompanha a impressora.
Caso existam as linhas acima,
digite abaixo: ( p/ o teclado sem o
Ç)

Entre na opção ARQUIVO ( no topo
da tela ) apertando as teclas
ALT+A e escolha a opção SALVAR.
Entre novamente em ARQUIVO e
escolha SAIR.

Para maiores informações sobre
quais modelos de impressoras
Epson imprimem em MS-DOS,
verifique a Tabela de compatibilidade das impressoras com o MSDOS abaixo.
Modelo
Stylus Color 980
Stylus Color 1520
Stylus Color 3000
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Compatível com
MS-DOS?
Sim
Sim
Sim

Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus
Stylus

C20SX
C20UX
C40SX
C40UX
C42SX/UX
C60
C80
Color 480
Color 580
Color 777/777i
Color 880/880i
Photo 780
Photo 785 EPX
Photo 820
Photo 890
Photo 1280

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim*
Não
Não
Não
Não
Não

*As impressoras Epson Stylus Color 880/880i aceitam parcialmente
o comandos ESC/P2, portanto
podem haver alguns comandos do
MS-DOS que não funcionam, aconselhamos testar o equipamento
para saber se o mesmo atende as
suas necessidades.

162 Como vincular Variáveis Adicionais no
Editor de Textos?
O software DOC possui um recurso no Editor de Textos, se serve
para vincular as variáveis adicionais de um texto a outro. Tendo
como objetivo diminuir a digitação
do usuário quando os textos vinculados são de um mesmo registro.
Para que seja feito este procedimento, deve ser feito o seguinte:
Acesse o programa DOC, e entre
no Editor de Textos, e acesse:
Pesquisar ou incluir textos
Título do texto

Escolha por exemplo o texto:
LVE - EMANCIPAÇÃO, TERMO
Vá em:
Dados iniciais
Dê <ENTER> até o campo:
Vincular v/ adic
Aparecerá uma lista dos textos que
você poderá vincular a este, selecione:
LVE - INTERDIÇÃO, CERTIDÃO
Para a Pergunta: Confirma?
Responda: SIM
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Dê um ESC, e vá no texto que foi
vinculado, ou seja, dê um
<ENTER> em:
LVE - INTERDIÇÃO, CERTIDÃO
e entre em
Dados iniciais
Dê um <enter> até o campo:
Vincular v/ adic
Deixe selecionado:
NENHUM OUTRO TEXTO
Entre em:
Variáveis adicionais
Preencha o conteúdo das variáveis
e feito assim estarão vinculados
estes dados no texto: LVE EMANCIPAÇÃO TERMO, texto onde
não haverá a necessidade de se
digitar novamente o conteúdo das
variáveis adicionais, pois o registro
é o mesmo.

163 No módulo de Óbito,
como enviar os relatórios para a Junta do
Serviço Militar, Corregedoria da Justiça,
Cartório Eleitoral ou
Relatório para fins
diversos por e-mail
ou disquete?
Ao acessar o módulo de óbito,
certifique
que
no
tela
de
CARACTERÍSTICAS
DA
SERVENTIA as informações relativas ao IBGE/SEADE e INSS estejam devidamente preenchidas.
Logo após, entre em :
Informações p/outros órgãos

Regis Tressado
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Junta do Serviço Militar
Preencha os dados relativos a
mês, ano, região militar e circunscrição do serviço militar. Escolha
se vai querer o relatório completo
ou múltiplas páginas
Na área de mensagens, aparecerão 3 opções. Escolha CONFIGURA
Altere o sub-menu PORTA para
TELA e encerre com OK!
Inicie a impressão.

relatório gerado.
Ex: Se você gerar um relatório
para a Corregedoria de Justiça e
logo após gerar um relatório para o
Cartório Eleitoral, constarão as
informações deste último relatório
no arquivo 1.TXT
Observação: este procedimento
vale para relatórios de qualquer
módulo do software DOC, não só o
de Óbito!

Ao imprimir este documento na
tela, foi criado o arquivo 1.TXT,
(arquivo texto) que se encontra no
diretório C:\DOC\O, o qual você
pode anexar por e-mail ou enviar
por disquete para alguns destes
órgãos.
Este procedimento é exatamente o
aplicado para a corregedoria de
justiça, cartório eleitoral e relatório
para fins diversos.
Obs: Tenha o seguinte cuidado:
-

A numeração do arquivo
1.TXT muda conforme a configuração do SET ETRDOC que
você tem declarado em cada
micro onde o DOC está instalado. Ex: Se você tem o DOC
em rede, cada micro receberá
uma numeração diferente, se
for: SET ETRDOC=1, o arquivo
gerado será o 1.TXT. Se for:
SET ETRDOC=2, o arquivo gerado será o 2.TXT e assim por
diante.

-

Ao gerar na tela um relatório
para um determinado órgão, se
o relatório for gerado novamente, o arquivo será sobreposto,
tendo as informações do último

Um serventuário prá lá de estressado!
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