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Editorial
Prezado(a) cliente
Outro dia revirando meus documentos, encontrei minha carteira
de trabalho. Entre algumas curiosidades, como a velha foto 3x4 e a
indicação do valor dos salários (na
casa dos milhões por mês naquelas épocas de inflação), deparei
com um dado: 07-10-1986, data da
minha saída do último emprego.
Pois é, 20 anos. Duas décadas
sem a segurança do rendimento no
final do mês, das férias, do FGTS,
º
do 13 ... Bem, sempre tive vontade
de me virar sozinho, mas não sabia
que ia ser tão penoso. Embora não
tenha me arrependido, hoje,
olhando para trás, vejo que fui
bastante “provado” como empreendedor durante todo esse tempo.
Aprendi que há momentos de ousadia, momentos de consolidação,
momentos de espera e de avanço.
Na empresa ou na vida pessoal,
sempre há espaço para mudarmos
as coisas para melhor. E nem
sempre as grandes inflexões tem
embasamento racional. Às vezes
temos que seguir o nosso feeling,
desprezando os conselhos mais
conservadores ou os números do
fluxo de caixa. O simples fato de
mudar movimenta todas as energias à sua volta e às vezes opera
uma reação em cadeia para fazer
seus objetivos serem alcançados.
Com este espírito de “empreendedor confiante”, espero em breve
poder colocar a DeMaria em um
ritmo de crescimento mais acelerado. O recado que deixo para todos é que pensem também se não
terá chegado a hora de quebrar
paradigmas, virar a mesa ou ousar
um sonho. Afinal, depois mais de
20 anos de profissão e 40 de vida,
pode-se chegar mesmo a algumas

Novo DOC-Biometria:
o cliente coloca o dedo e o programa diz quem é!
conclusões. A primeira é a de que
é bem possível haver mais 20 anos
ativos profissionalmente! O que dá
espaço para, efetivamente, começar novos projetos com a certeza
de que o aprendizado pretérito vai
nos fazer queimar muitas etapas.
Podemos não ter o vigor e a resistência física do jovem de 20
anos, mas a experiência dos erros
e acertos compensa. O imperdoável é deixar o barco à deriva, à
mercê da correnteza, sempre. Não
se chega a lugar nenhum sem correr riscos e ousar. Tem coragem?

.
Agnaldo De Maria
Novos clientes: DOC-Desktop
Oficial de Reg Civil P Naturais
Ipojuca/PE
Cartório Único do Registro Civil
São Bentinho/PB

CHEGOU O NOVO
DOC-BIOMETRIA!
A DeMaria lançou no último
Congresso de Registro Civil
uma
nova
versão
do
software
DOC-Biometria.
Totalmente reescrito, o sistema conta com as seguintes melhorias:
1. Possibilidade de registro
biométrico da digital de
mais de um dedo. Até a
versão anterior somente
1 digital poderia ser colhida, por pessoa;
2. Possibilidade de busca
e
identificação
do
cadastrado através da
análise da digital. Até a

versão anterior o sistema
não fazia buscas na
base de digitais, apenas
confirmava se a digital
pertencia à pessoa que
se
identificava
previamente.
3. Possibilidade de uso de
mais uma marca de leitor
biométrico (agora compatível com as marcas
Secugen e Nitgen);
4. Versão “light” (valor 60%
inferior à versão normal),
para aqueles clientes
que desejam utilizar o
sistema apenas para
captura de fotos e digitalização de fichas através
de scanner.
Aproveite
para
adquirir
agora, pois estamos em
campanha de lançamento,
com 10% de desconto para
pedidos fechados até 30-112006. Quanto vale a sua segurança? Às vezes o problema com um ato de reconhecimento de firma, de pequeno valor, pode significar
um prejuízo bem superior ao
valor deste investimento.
Pense nisso. 

DOC-Desktop
versão 2006
MAIS 2 RELEASES LIBERADOS
Segue abaixo uma lista dos
dois últimos releases, com a
respectiva data de liberação,
implementações e módulos
afetados.
RELEASE 13 em 05-09-2006

36 Correção na impressão dos índices
Módulo: Notas
37 Alterado o valor inicial do contador
adicional de acessos (criado no re-
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lease 18 da vs 2003) de 999 para
500.
38 Correção do erro ao gerar arquivo
anual, sendo que o mesmo já exista e que não haja mais nenhum
registro a adicionar. Prog
N_GARQ, linha 152, descrição “tipo incompatível”.
Módulo: Nascimento
39 Nova tela para registro de SENHAS TEMPORARIAS
RELEASE 14 em 29-10-2006
40 Distribuição do servidor de impressão (DOSPrinter) no idioma
português
41 Distribuição do utilitário TameDOS
no CD do DOC para eventual uso
em computadores equipados com
sistema operacional Windows XP.
42 Ajustes no programa de geração
de arquivos para IBGE para tornar
obrigatória a geração do RC.10
Módulos: Reg Civil
43 Ajuste no módulo de Firmas para
poder posicionar automaticamente
a firma identificada pelo sistema
DOC-Biometria nas opções de
pesquisa.
Módulo: Firmas

Adalton com Agnaldo:
alerta sobre ajustes nos arquivos enviados.

O departamento de Suporte

Técnico já tem instruído alguns clientes a incluir o
RC.10 que até o release 13
da versão 2006 constava
como opcional. Os interessados deverão entrar em
contato com o departamento
de Suporte Técnico para se
informar sobre a atualização, que é gratuita para
quem já atualizou para versão 2006.

DOSPRINTER:
AGORA EM PORTUGUÊS!

USUÁRIOS DO REG
CIVIL: NOVIDADES
REF. AO IBGE
Em visita ao stand da DeMaria no XIV Congresso Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais, Adalton
Amadeu Bastos, do setor de
estatísticas
populacionais
alertou a Agnaldo De Maria
que a presença do arquivo
RC.10 dentre os solicitados
pelo IBGE passou a ser obrigatória desde a última
modificação.

Usado para imprimir em impressoras sem suporte à conexão por saída paralela, o
DOSPrinter está se disseminando entre os clientes do
DOC-Desktop. Hoje, muitas
impressoras só tem conexão
USB, o que torna o uso deste servidor de impressão indispensável. A Alternet,
empresa da Croácia, conver-
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teu todos vocábulos utilizados no software para o idioma português (falado
no Brasil). Para isso contou
com a ajuda da própria DeMaria, que fez a tradução.
Lançado junto com o release
14 do software DOCDesktop, com a interface
traduzida para nossa linguagem fica agora mais fácil de
ser utilizado. 

em qualquer agência bancária. 

REGISTRO CIVIL:
AINDA EM SITUAÇÃO DIFÍCIL
NA MAIORIA DAS UFS

Mesmo com o advento da
Lei Federal 10.169, de 29 de

COBRANÇA:
MUDANÇA DE BANCO
A partir do faturamento do
mês de novembro-2006, a
cobrança bancária da DeMaria passa a ser feita através
de boletos do Banco Real
(ABN Amro). Os boletos do
Banco do Brasil que estão
em poder dos clientes e que
vencem em novembro próximo devem ser saldados
normalmente. Durante o
mês de novembro substituiremos os boletos do Banco
do Brasil que estão em posse dos clientes com vencimento a partir de dezembro-2006, junto com as devidas instruções.
Qualquer dúvida entrar em
contato com nosso atendimento administrativo, no tel
0800-111016, falar com Ca-

DeMaria no
Congresso de
Registro Civil

dezembro de 2000 que instituiu a competência dos Estados na criação de mecanismos de sustentabilidade
do Registro Civil, a situação
geral ainda é preocupante.
Veja o quadro:
Estados que contam com
fundo de ressarcimento
sustentável: SC, SP, MG,
ES, AL, PB e DF
Estados que contam com
fundo de ressarcimento insuficiente para manutenção
do Registro Civil: PR, MS,
MT, TO, PA, AM, CE, RN,
PE e SE
Estados que não dispõem
de fundos de ressarcimento: RS, GO,PI, MA, AP e RR
Registro Civil em fase de
privatização: AC e BA


Natal - RN

17
a
20
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 Stand: monitor que seria sorte
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 Giovana De Maria: pela 1ª vez a

2ª geração no evento.








 Emydgio, pres da Arpen-Brasil

com Agnaldo De Maria































































Salete e Gracília, do Ceará:
prestigiando-nos com a visita

rolina. Salientamos que, até
a data do vencimento, os
boletos podem ser saldados
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 Agnaldo com Valdelice (Itaí/SP) 


na festa de encerramento
















 Casal De Maria tendo ao meio 
 Rômulo Barbosa, representante 


em Alagoas












 Casal De Maria tendo ao meio 
 Dudu Morandi, pres. Sinoreg- 


ES e esposa.



























Maria Nadja A Andrade
(Santana do Mundaú/AL)




No final do evento Agnaldo
De Maria sorteou um monitor
LCD LG, entre seus clientes
participantes do evento. A agraciada foi a Oficial do Registro Civil de Santana do
Mundaú, Alagoas, Maria Nadja Andrade. Foto acima.

lentidão quando está trabalhando
com o DOC-Desktop.
Isso acontece, porque o arquivo
NTVD.EXE, que é o MS-DOS virtual do Windows XP, consome praticamente todos os recursos da
máquina quando em estado de espera por algum evento do teclado.
Este problema pode ser resolvido
através de um software chamado
TAMEDOS, que é um programa que
libera a velocidade máxima possível para programas em MS-DOS.
Além de estar presente no CD do
DOC-Desktop a partir do release
14 da versão 2006, o mesmo já se
encontra disponível para download
em nossa área de FTP (transferência de arquivos) na internet:
www.demaria.com.br/ftp
O nome do programa é TAME5.0.exe. Salve o programa de
preferência na pasta \DOC e logo
após é só executar o arquivo.
Após a instalação, não é necessário reiniciar o micro. Quando o
DOC, for acionado novamente,
quem estará fazendo o controle de
processamento dele será o TAMEDOS.
Caso queira saber mais sobre o
programa, ou tenha alguma dúvida
sobre como adquirir o programa,
entre em contato conosco.

249 Como instalar o
DOSPrinter
Crie um atalho para executar sempre que ligar seu computador.
Clique com o botão direito do
mouse na área de trabalho do
Windows. Vai aparecer um menu,
vá na opção Novo -> Atalho.
Na linha “Nome do arquivo”, digite:

Dicas do mês
DOC-Desktop

Observação:

Você usuário do Windows XP, que
utiliza nosso programa, já pode ter
notado uma pequena ou grande
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Servidor:
C:\DOC\SI.BAT 1
Estação:
F:\DOC\SI.BAT 2
Outra estação: F:\DOC\SI.BAT 3
ficariam assim:
onde F: é a letra que indica a unidade da rede, e assim sucessivamente. Na barra inferior do Windows deverá aparecer um ícone a
mais (uma impressora), conforme
mostrado abaixo:

Clique sobre este ícone (da impressora) e veja que aparecerá a
tela de configuração do servidor
de impressão DOSPrinter.

250 Impressora desligada ou não ativa,
quando usa o DOSPrinter
Em alguns casos quando o cliente
usa o DOSPrinter com uma impressora de cabo USB, ao solicitar
a impressão, aparece uma mensagem no DOC “Impressora desligada ou não ativa” .
Basta selecionar a opção IGNORAR, que o DOC libera a impressão. Isto ocorre, porque o DOC
testa a porta paralela antes da impressão. Como neste caso a impressão será feita pelo DOSPrinter, basta IGNORAR a mensagem
de erro.

251 Agora é obrigatório
o envio do RC-10 para IBGE

C:\DOC\SI.BAT 1
(veja observação abaixo), vá em
Avançar 2 vezes, selecione um
ícone para o atalho e vá em Concluir.

248 Problemas de lentidão no uso do programa DOC no
Windows XP

putadores, este número será alterado de acordo com a identificação
do micro na rede. Exemplo: em 3
micros ligados em rede, os atalhos

Na linha: C:\DOC\SI.BAT 1, “C”
é sua unidade de disco rígido (se
for outra, coloque a unidade correspondente) e 1, é o número que
define a estação de trabalho. No
caso de um único micro, aqui
sempre estará definido o nº 1. No
caso de uma rede com mais com-

O IBGE nos informou que a partir
da implantação de um novo sistema de coleta no instituto, todos
os registradores civis deverão enviar o RC-10 nos procedimentos de
estatística. Isto quer dizer que não
será mais OPCIONAL e sim obrigatório o envio deste arquivo dentro do CARTIN.ZIP.
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