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Prezado(a) cliente
O ano já está no meio e algumas
boas notícias estão chegando para
o Registro Civil. O estabelecimento
de um fundo de compensação para
os atos gratuitos em MG é um deles. Estado com muitas serventias,
não podia permanecer atrasado
em relação aos que já conseguiram
regulamentar a lei de 2000. A iminência da aprovação do projeto da
União Homossexual também terá
um reflexo positivo, como já disse,
no caixa do cartório. Bem, pode
não ser agora, mas a ampliação de
direitos em algum momento vai
atingir o registro. Seja mudando o
nome no Livro A, seja assentando
a união no B. O Oficial registrador
deve se distanciar de motivações
religiosas e pensar no cidadão. A
hipocrisia deve acabar. Uma hora
devemos reconhecer que “certas
coisas existem”. Basta acompanhar
os recentes acontecimentos no
Planalto Central para termos certeza que estes processos são depurativos, e só nos levam a evoluir.
Que existe financiamento de campanha com caixa dois de empresa,
todos sabemos, que existe contribuição dos detentores dos cargos
de confiança para o partido no poder, todos sabemos. Sabemos
assim... por saber... mas uma hora
somos colocados cabalmente frente aos fatos e é nestas horas que
devemos mudar. Se fazer casamentos homossexuais pode ser
muito difícil para o Oficial, quem vai
ter de mudar é ele. Pior é fazer
casamento de graça, que complica
o atendimento da serventia e a
coloca, vez por outra, na difícil situação de argüir pelo não cabimento da benesse em certos casos.
Aliás, uma regra objetiva é muito

transformar em outra coisa — volnecessária para este caso. Deixar
tar a ser crianças! Mas a transforo cumprimento deste preceito da
mação só acontece pelo poder do
nova Constituição sem uma regufogo. Milho de pipoca que não
lação específica pode ocasionar
passa pelo fogo continua a ser
danos à imagem – hoje tão melhomilho de pipoca, para sempre.
rada – dos Registradores Civis.
Assim acontece com a gente. As
Estes tem de encarar que agora
grandes transformações aconteestão em uma nova fase, mais
cem quando passamos pelo fogo.
preparados para outras mudanças.
Quem não passa pelo fogo fica do
Outrora usei o exemplo da águia
mesmo jeito, a vida inteira. São
que se transformava completamente no meio da vida. Mas tem
também o caso da pipoca,
que li outro dia, em texto de
Rubens Alves. Interessante
a pipoca... um verdadeiro
exemplo. Ou como disse o
escritor, um “extraordinário
objeto poético”. A pipoca é
um milho mirrado, que não
pode competir com os milhos normais. Seriam, por
certo, descartadas estas
espigas, não fosse por uma
Pipoca: metamorfose pelo fogo
característica
intrigante.
Não se sabe como, mas o
pessoas de uma mesmice e dureza
fato é que alguém teve a idéia de
assombrosa. Só que elas não perdebulhá-las, colocando tudo numa
cebem. Acham que o seu jeito de
panela sobre o fogo, esperando
ser é o melhor jeito de ser”. Ou,
que assim os grãos amolecessem
usando uma expressão típica mie pudessem ser comidos. Sendo a
neira, são os piruás. Piruá é o miexperiência fracassada com a álho mirrado de pipoca que se recugua, tentou-se a gordura. Nas pasa a estourar. Neste mundão cheio
lavras de Rubens Alves: “O que
de contradições, inovações, inconaconteceu, ninguém jamais podegruências e desafios, de repente
ria ter imaginado. Repentinamente
acontece um fogo, uma dor, para
os grãos começaram a estourar,
nos colocar “em cheque”. A Lei da
saltavam da panela com uma eGratuidade foi o fogo do Registro
norme barulheira. Mas o extraordiCivil. Piruá ou Pipoca, eis a quesnário era o que acontecia com etão.
les: os grãos duros quebra-dentes
.
se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças
Agnaldo De Maria
podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de
Novos clientes
uma simples operação culinária,
DOC-Desktop
em uma festa...”. E faz um paralelo: “O milho da pipoca somos nós:
2º Ofício
duros, quebra-dentes, impróprios
Cabo Frio - RJ
para comer. Pelo poder do fogo
podemos, repentinamente, nos

?

VOCÊ SABE

cial referente à alimentação
manual de papel

QU A N T A S
2AS. VIAS FORAM EMITIDAS NA S UA
SERVENTIA

 Impressão de múltiplas etiquetas (após seleção de protocolos via tecla +)

Outro dia recebemos a sugestão
de implementar no DOC-Desktop
um recurso para se saber quantas
as
2 vias são emitias na serventia.
Informamos que JÁ EXISTE SOLUÇÃO PARA ISSO. Pode-se
resolver esta questão de duas maneiras: através de integração dos
módulos de Registro Civil com o

módulo FINANCEIRO ou com o
módulo de CONTROLE DE SELAGEM/CERTIDÕES, ou seja,
exige que o cartório adquira
licenças destes softwares. No
primeiro caso ao ser impressa a
certidão registra-se um faturamento, que posteriormente é
agregado ao caixa da serventia.
No segundo caso vincula-se a
certidão à existência de uma
numeração seqüencial, definida
pelo cartório. Isso hoje é obrigatoriamente usado no Estado de
São Paulo, pois todas as certidões são emitidas em papel de
segurança, previamente numerados. Mas se sua serventia
está localizada em outro Estado, poderá ser usado o mesmo
recurso, o que possibilita um
controle rígido sobre as certidões emitidas. (veja dica
231).

DOC-Desktop:
Novo release!
Ajustes no módulo de
Livros Comerciais
 Ajustes na impressão do
Livro Protocolo quando da
utilização de verso da folha
e alimentação manual de
papel
 Ajustes na impressão da
Relação para Junta Comer-
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Estas alterações referem-se ao
release 23 da versão 2003 sendo interessantes somente àqueles clientes que utilizam o módulo de Livros Comerciais recém lançado.

DOC-Web:
Novidades!

No primeiro semestre de 2004, dos
1052 pedidos cadastrados no Certifixe apenas 62 foram solicitados
das serventias parceiras do Certifixe, que hoje somam 24. Isto significa um índice de aproximadamente 6% dos pedidos. Já no mesmo
período de 2005, os números foram outros: 604 pedidos, sendo
208 solicitados a partir dos sites
dos parceiros, ou seja, mais de
34%. A análise é que, de um ano
para outro, a quantidade de pedidos de certidão feitas diretamente
aos nossos parceiros subiu em
mais de 230%.

ENTER ao invés de TAB
As pessoas que utilizam o DOCWeb e que já tiveram experiência
de uso do sistema DOC-Desktop já
perceberam uma diferença crucial
entre sistemas baseados em MSDOS e WINDOWS: nas telas, durante o preenchimento das informações, utiliza-se a tecla TAB
para passar de campo para outro.
A partir de agora foi implementado
um recurso para se poder
´navegar´ entre os campos utilizando o velho ENTER. Para alterar
este padrão (de TAB para ENTER),
faça o seguinte:





clique na letra A (Funções
Auxiliares)
clique no item Preferências
na pergunta ´Utiliza
tecla Enter...´ clique
em SIM
clique em Confirmar

Feito isso você poderá passar de
um campo para outro usando ENTER. Mas existem algumas exceções:
a) o ENTER nos campos textuais
(como os assentamentos acessórios) assumirá uma linha dentro do
campo, logo deve ser utilizado o
TAB para passar ao próximo campo.
b) o recurso não se aplica a outros
tipos de campos, como os quadradinhos para seleção dos documentos a serem impressos.

Parceiros do
CERTIFIXE

Website dos parceiros:
movimento triplicado!
O significativo aumento da participação dos pedidos para os parceiros em relação ao total dos pedidos do Certifixe deveu-se também
à diminuição de pedidos totais em
virtude, principalmente, do aumento da taxa de serviço cobrada pela
DeMaria quando o cliente faz pedido a cartórios não associados.

PROMOCAO DO
MÊS: MÓDULO DE
SELAGEM & CERTIDOES

20% OFF
Tenha total controle
sobre seu estoque de
selos ou de certidões
(veja dica 231) a partir
de agora! A DeMaria
está comercializando o
módulo de Selagem &
Certidões com 20% de
desconto
somente
neste mês, seja para
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DÕES/SELOS ADQUIRIDOS e
cadastre ali uma SÉRIE (fictícia se você não utiliza certidões pré-numeradas, como
em SP) para cada computador
de seu. A série é definida por
4 letras ou caracteres. Procure
identificar seus computadores
com 4 caracteres, portanto.
Na numeração inicial coloque
1, por exemplo, e na final pode colocar um número grande
qualquer.
Logo,
cada–
computador terá sua própria
numeração.

venda, locação, licença inicial ou adicional.
R$ 299 à vista ou
R$ 19 por mês para
novos usuários!

Ligue agora para
0800-111016
Dicas do mês
DOC-Desktop

4.

231 Como integrar os
módulos de Registro
Civil com o de
Selagem para efeito
de controle de
segundas-vias
emitidas
1.

2.

3.

Vá no módulo de SELAGEM e
defina os TIPOS DE CERTIDÃO entrando no menu de
CONFIGURAÇÕES. Indique ali
um tipo qualquer, por exemplo, CER, para certidões em
geral.

5.

Ainda no menu de CONFIGURAÇÕES do módulo de SELAGEM defina como quer especificar os REQUERENTES. Há
um relatório (Certidões Utilizadas) que faz uma totalização conforme os requerentes
cadastrados. Exemplo: requerente BGR (balcão gratuito),
requerente MJG (mandado de
justiça gratuita), etc.

O próximo passo é entrar em
cada módulo (NASCIMENTO,
CASAMENTO, ÓBITO, LIVRO
E) e ir colocando, na definição
dos documentos das certidões, na opção F/S o tipo da
certidão adequado (na nossa
sugestão: CER). Os demais
documentos devem continuar
com o campo F/S em branco.
Como dizer que "aquele computador" usa "aquela série" ?
Bem, ao emitir a primeira certidão após feita esta configuração, antes de sair no papel,
aparecerão os seguintes campos para digitar:
R: (requerente)
Digite aqui o requerente conforme especificado em "2" acima
T: (tipo da certidão)
Aparecerá automaticamente o
tipo conforme especificado em
"4" acima (no nosso caso
CER). Simplesmente tecle EN-

TER para passar para fren-

Feito isso vá em CERTI-

te.
S: (série)
Digite aqui o código do
computador, de 4 letras,
conforme especificado em
"3" acima. Da próxima vez
o código do computador
aparecerá automaticamente, bastando teclar ENTER
para prosseguir.
N: (número sequencial)
Aparecerá automaticamente o próximo numero da série, logo basta teclar ENTER
para finalizar.
Feito isso TODAS AS CERTIDÕES EMITIDAS pelo sistema
acabarão registradas no módulo
de SELAGEM. Basta emitir os
diversos relatórios do sistema
para verificar o seu movimento
de certidões. Vejaum exemplo
no rodapé desta página.
232 Restauração de
backup em
disquetes através do
arquivo de lote:
“RESTAURA.BAT”.
Nós do DST (Departamento de
Suporte Técnico), criamos um arquivo de lote que está disponível
na área de ftp da demaria:

www.demaria.com.br/ftp
O nome do
RA.BAT, e o
de executar
backup feita

arquivo é: RESTAUmesmo tem a função
uma restauração de
em disquetes, desde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-06-2005
Serviço de Registro Civil e Notas
doc:S v2003
12:17:20
Movimento de selos/certidões de 01-06-2005 a 28-06-2005
Pag. 0001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estoque
Estoque
Tipo Aquisição Utilização Série Numeração
Anterior
Usados Inutil.
Atual Observações/dados da certidão
---- ---------- ---------- ----- ----------------- -------- -------- -------- -------- --------------------------------------CER 27-06-2005
A
00000001-00010000
10000
4
9996
27-06-2005
00000001
1
Lv A-29
Fls 463
Termo 21302
27-06-2005
00000002
1
Lv A-68
Fls 1
Termo 67171
27-06-2005
00000003
1
Lv A-327
Fls 195v Termo 150203
28-06-2005
00000004
1
Lv A-327
Fls 196v Termo 150205
---- ---------- ---------- ----- ----------------- -------- -------- -------- -------- --------------------------------------CER 28-06-2005
B
00000001-00040000
40000
40000
Total

Cert CER:
Geral...:

50000
50000

4
4

49996
49996

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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que você faça o backup através do
programa de cópia BACKUP.EXE.
Para isto verifique no DOC, acessando o menu principal em:
Funções Auxiliares
Diag Geral do Sistema
Preferências
Gerais
Na linha: Configuração de cópia de
segurança, deve estar definido a
letra Z.
Pois bem. Estando conforme descrito acima, é só fazer o download
do arquivo da área de ftp da demaria para o diretório DOC de seu
micro.
Terminado este procedimento, no
caso de necessidade de restauração de cópia de segurança (BACKUP), é só executar o comando
conforme descrevemos abaixo:
Acesse o PROMPT DO MS-DOS e
digite:
CD\DOC
<enter>
RESTAURA A C <enter>
trocando “A” pela letra indicativa de
disquete e “C” pela letra indicativa
da unidade de disco rígido.
Fazendo assim, o programa de
backup, pedirá para que você vá
inserindo no drive os disquetes de
backup, do nº 1 até o último disquete, chegando ao fim da restauração.
Chegando ao fim da restauração,
será necessário que você responda

com “S” de sim, ou “N” de não,
sobre quais módulos você deseja
descompactar.
Lembrando que no fim, será necessário “Compactar/Reordenar”
os dados dos módulos que foram
restaurados. Sendo assim, você
faz a restauração, sem a necessidade de executar uma “lista de
comandos”, como era feito anteriormente.

233 Restauração de
backup em
disquetes através do
arquivo de lote:
“RESTAURAZIP.BAT”
Conforme a dica 232, onde descrevemos da criação de um arquivo de lote que executasse automaticamente a restauração feita por
disquetes (leia a dica), aqui seguem as mesmas instruções caso
o programa de cópia de arquivos
que você utilize seja o PKZIP.EXE, que é mais utilizado
quando o nosso cliente utiliza
Windows ME, Windows 2000, XP
ou NT.
Para conferir se você utiliza o programa PKZIP, entre em:
Funções Auxiliares
Diag Geral do Sistema
Preferências
Gerais
Na linha: Configuração de cópia de
segurança, deve estar definido a
letra P. Se estiver assim e caso
faça as cópias de segurança

(BACKUP), em disquetes, você
poderá fazer o download do arquivo RESTAURAZIP.BAT, para o
diretório DOC de seu micro, através da nossa área de ftp que encontra-se em:

www.demaria.com.br/ftp
Após a cópia do arquivo, para proceder com a restauração, caso
necessite, siga os procedimentos
abaixo:
Acesse o PROMPT DO MS-DOS e
digite:
CD\DOC

<enter>

Após, entrar no diretório DOC,
coloque o último disquete
de backup no drive, e então
prossiga conforme as instruções
abaixo:
RESTAURAZIP A C

<enter>

trocando “A” pela letra indicativa de
disquete e “C” pela letra indicativa
da unidade de disco rígido.
Após executado este comando,
aparecerá uma mensagem, para
que você insira o disco nº 1 de
backup, logo após o disco nº 2 e
assim sucessivamente.
Chegando ao fim da restauração,
será necessário que você responda
com “S” de sim, ou “N” de não,
sobre quais módulos você deseja
descompactar.
Lembrando novamente que no fim
da restauração, será necessário
“Compactar/Reordenar” os dados
dos módulos que foram restaurados.
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