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Editorial
Prezado(a) cliente

Globo, que repassa o valor como
doação para UNICEF, mas o lança
a débito do seu imposto de renda!
Bem, aí temos de ter cuidado com
essa mania de boatos. Parece que
não é bem assim. Segundo
pesquisa em um blog (aqueles
diários particulares na internet),

Tem muita gente querendo o nosso
dinheiro.
Recentemente
um
escândalo abateu-se e foi noticiado
pela imprensa aqui da região. Uma
entidade que arrecadava com o
intuito
de
ajudar
pessoas com câncer
na verdade era uma
fachada
para
o
desvio do dinheiro
arrecadado. Carros
importados
recheavam
as
garagens
dos
“gestores” da ONG.
Eu, um contribuinte
eventual
desta
entidade,
fico
pensando: o prejuízo
maior não foi meu, e
sim
das
demais
Criança Esperança da Rede Globo
instituições
sérias
e UNICEF: confiável
que, com uma notícia
dessas, acabarão tendo uma
alguém rebateu dizendo que a
redução de arrecadação. Ruim
arrecadação vai diretamente para a
essa história, quase sempre
representação da UNICEF no
verdadeira, dos bons pagarem
Brasil, não havendo a mínima
pelos maus. O caso do casal
possibilidade legal para a Rede
Hernandes também é emblemático:
Globo, portanto, pagar o seu IR
donos da igreja Renovação
com a nossa doação. Segundo o
Evangélica,
estão
sendo
texto reproduzido no blog, a Globo
procurados pela Polícia Federal,
ganha mesmo na projeção de seu
por sonegação de impostos, fraude
nome, via marketing social. E é
fiscal, enriquecimento ilícito e
isso que os cartórios e entidades
lavagem de dinheiro. Assim como o
devem fazer para estar conectados
telemarketing da ONG mencionada
com
a
população.
Mostrar
no
início,
o
esquema
de
preocupação não só em fazer bem
arrecadação e franchising das
o seu serviço, mas em fazer o bem
igrejas
evangélicas
é
muito
de uma maneira geral. Isso tudo
eficiente. “Primeiro o dízimo”, dizem
vale a pena, mas também não quer
eles. Prefencialmente em espécie,
dizer que não devamos estar
nada de cheque. Já são donos de
alertas para as empresas que
boa parte dos horários das TVs.
servem de intermediárias entre o
Aliás, falando em TV, corre boato
pobre e o mais abastado. Muitas
na internet de que as doações do
vezes é mais seguro entregar
Criança Esperança entram, na
aqueles brinquedos ou aquela
verdade, nos caixas da Rede
cesta básica em mãos. O sorriso

do mais carente, para quem
acredita no poder das boas ações,
pode valer muito mais que
ardilosas campanhas de marketing
social.

.
Agnaldo De Maria

A equipe da DeMaria
deseja a todos os seus
clientes um...

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 15 em 05-12-2006

44 Suporte ao plug ROCKEY, chave
paralela ou USB
Módulo: Todos
45 Alteração do tamanho do campo
MV_SALDO (tabela TMOV.DBF)
para resolver o problema de
PROG S_REL1, Linha 179 (Alteração de campo de tamanho incorre-

to) durante a emissão do Relatório
Analítico de estoque de selos.
Módulo: Selagem
RELEASE 16 em 28-12-2006
46 Ajuste na reinstalação ref suporte
ao plug ROCKEY

47 Ajuste na PLUG3 (Hasp) para
permitir acesso ao campo de habilitação do software DOCBiometria.

DOC-Biometria:

DOC-Biometria e o suporte a padrão TIFF-multipáginas: aparece uma seta embaixo para que se possa navegar “nas páginas”.

NOVIDADES
A partir de agora o DOCBiometria tem suporte para imagens
padrão
TIFFmultipáginas. Isto quer dizer
que se o cartório possui um
scanner duplex (que digitaliza
frente e verso automaticamente) ficará muito mais fácil para
introduzir as imagens das fichas
no sistema.

DOC-Web

INSS, IIRGD, Cartório Eleitoral.






versão 2006
LIBERADO RELEASE 18
No dia 1º de dezembro foi liberado um novo release para o
DOC_Web. Este release conta
com várias melhorias que poderão não ser notadas pelo registrador, mas que visam a melhora da performance e da confiabilidade do DOC_Web. Porém
outras modificações tem como
objetivo facilitar e dinamizar a
utilização pelo registrador com
novos recursos e várias funcionalidades, algumas já conhecidas pelos usuários do DOCDesktop.

Implementação da Guia de
Remessa do SEADE (usuários de SP).
Possibilidade de classificar
o Hospital apenas para o
módulo de Nascimento, Óbito ou Ambos.
Controle de consistência
na data de falecimento
com a data do registro (de
acordo com o prazo legal Lei 6015/73, LPR, art 78
combinado com art 50).



Controle e consulta de
DNV/DO (Documento de
Nascido Vivo / Documento
de Óbito).



Habilitação da apóstrofe (')
na digitação dos campos de
texto.



Controle de restrições de
acesso e rastreabilidade,
administrados na Serventia.
No DOC-Desktop isso é conhecido como configuração
de usuário, o que permite
saber exatamente o que
cada um fez no sistema,
além de permitir que seja

Dentre elas, destacam-se:




Agenda de Casamentos:
Um sistema simples para o
Agendamento da data e horário dos casamentos a serem realizados na Serventia.
Correção dos relatórios para envio de dados para o
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Gerenciamento de usuários: agora é possível controlar o que o
usuário pode fazer e o que ele já fez!



Impressão de múltiplos
registros simultâneos.

restringido o acesso a cada
opção do programa, por
usuário.
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 Preenchimento Automático
dos campos 'Nome do Cônjuge' e 'data de casamento' no
módulo Óbito de acordo com
o conteúdo do campo 'complemento do estado civil'.


Alem disso, vários outros
campos nos módulos Casamento e Óbito tiveram seus
tamanhos modificados, possibilitando uma melhor definição das informações.
Quaisquer dúvidas ou problemas com os novos recursos
implementados neste release
entre em contato conosco através do telefone (12) 3934-7022,
através do chat da DeMaria ou
pelo MSN. 

SINOREG-ES:
AUTOMAÇÃO DO ENVIO DE
PLANILHAS PELA INTERNET
RETOMADA
O SINOREG-ES, Sindicato dos
Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo reativou,
a partir de dezembro de 2006, o
sistema existente em seu website que permite o envio de planilhas com atos praticados pelos cartorários de todo o Estado
pela internet. Estas planilhas
são necessárias para a gestão
do FARPEN, fundo instituído
pela Lei Estadual 6670 de
2001, que prevê o ressarcimento dos atos gratuitos a todos os
Oficiais de Registro Civil. O sistema integra-se a outro existente na sede da entidade, que
permite o controle dos recebimentos e repasses a serem efetuados.
A DeMaria, responsável pelo
desenvolvimento de ambos os
sistemas, realizou manutenção
no mesmo para que o sistema
do website seja mais independente dos navegadores utilizados pelas serventias, o que deve minimizar a ocorrência de

SUPORTE TÉCNICO
DEMARIA:

remoção (casos em que a pessoa
já trabalhava em outro cartório extrajudicial).
O anúncio foi feito no Salão do Júri
do Palácio da Justiça, centro da
capital, e contou com a presença
do presidente do TJSP, desembargadores, membros da banca examinadora, representantes do Ministério Público e OAB.
O concurso começou em novembro de 2005 com mais de 3.500
inscritos. Confira a lista dos 80
melhores classificados:

REAJUSTE DE VALORES

Remoção:

problemas de digitação. Também foram tomadas medidas,
sob orientação da Diretoria da
entidade, para criar mecanismos visando evitar os constantes atrasos tanto nos envios das
informações quanto no pagamento das obrigações ao FARPEN. 

Informamos que a partir do dia
1º de fevereiro de 2007 a taxa
de suporte técnico por voz da
DeMaria terá seu valor alterado
para R$ 1,80 por minuto. O último aumento aconteceu em
setembro de 2004, ou seja, 29
meses atrás. O reajuste, de
12,5% deverá ser ligeiramente
superior ao IGP-M registrado no
período, que até novembro de
2006 foi de 7,5%. Veja cronologia dos valores praticados:
02-1996 a 03-2000
04-2000 a 04-2002
05-2002 a 08-2004
09-2004 a 01-2007
a partir de 02-2007

=
=
=
=
=

R$
R$
R$
R$
R$

0,80
1,00
1,20
1,60
1,80

A partir desta data (01-02-2007)
também serão corrigidos os valores dos demais produtos, ainda sem definição exata de percentuais. Se você tem interesse
em adquirir novas licenças, aproveite para solicitar ainda no
mês de janeiro. 

CONCURSO DE SP:
TJ DIVULGA APROVADOS
O anúncio foi feito no Salão do Júri
do Palácio da Justiça
O Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou no dia 21 de dezembro
de 2006 o resultado do 4º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São
Paulo - Delegações de Registro
Civil e Pessoas Naturais. Foram
aprovados 198 candidatos para
provimento de cartório e 9 para

1- Marilia Patu Rebello Pinho (7,00)
2- Rodrigo Valverde Dinamarco (6,34)
3- Silvana Mitiko Koti (6,30)
4- Andréia R. Gagliardi Martins (6,26)
5- Rodrigo Alves dos Santos Betman (5,96)
6- Monete Hipólito Serra (5,81)
7- David Yamaji Valença (5,42)
8- Alexandra Leal Musa Jeckel (5,25)
9- Marcelo Saralori de Oliveira (5,24)
Lista de Provimento:
1- Adauto Faria da Silva (7,05)
2- Marilia Patu Rebello Pinho (7,00)
3- Flávio Aparecido R. Gumieri (6,80)
4- Horácio da Silva Martes (6,65)
5- João Francisco Barelli (6,62)
6- Juliana Patu Rebello Pinho (6,61)
7- Flora Maria Borelli Gonçalves (6,57)
8- Gerson Maia da Silva (6,53)
9- Guilherme Lopes Alves Lama (6,50)
10- Luiz Guilherme de A. V. Loureiro (6,37)
11- José Cláudio Murgillo (6,37)
12- Rodrigo Valverde Dinamarco (6,34)
13- Neiva Aparecida Ranaldo (6,33)
14- Wagner Zago (6,33)
15- Ana Cláudia de Moura Oliveira (6,32)
16- Marcelo Martim Costa (6,32)
17- Silvana Mitiko Koti (6,30)
18- Deusa Mara M. de Almeida (6,27)
19- Andréia R. Gagliardi Martins (6,26)
20- Luis Antonio Medeiros Souza (6,25)
21- Luiz Orlando de Barros Segala (6,24)
22- Roberto Lucio Viera (6,20)
23- Leonardo Munari de Lima (6,16)
24- Manuela Carolina de Almeida (6,13)
25- Aline Callado Ferraresi (6,10)
26- Valéria Regina Z. do Carmo (6,07)
27- Ana Maria Falcone (6,05)
28- Fábio Capraro (6,00)
29- Matheus Bressani Barbosa (5,99)
30- Fabrício di Próspero Gentil Leite (5,99)
31- Raquel Silva Cunha Bruneto (5,99)
32- Silvia Cristina Roson (5,98)
33- Fernando Sueji Muta (5,97)
34- Marcelo Verderamo (5,96)
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35- Rodrigo Alves dos S. Betman (5,96)
36- Rodrigo Sordi (5,95)
37- Marina Baldani Peres Moreira (5,94)
38- Cristina Mari Kaneko (5,94)
39- Marco Antonio Greco Bortz (5,94)
40- Fernando Oliveira Fernandes (5,94)
41- Rafael Giatti Carneiro (5,93)
42- Carla Modina Ferrari (5,93)
43- Denise Kobashi Silva (5,92)
44- Gláucia Fabrini Cruger (5,92)
45- Paulo Nunes do Reis (5,92)
46- Rodrigo Feracini Álvares (5,91)
47- Márcia Bueno (5,91)
48- Mario de C. Camargo Neto (5,90)
49- Catarina P. de Camargo Villalba (5,90)
50- Flávio Rezende Sakugawa (5,89)
51- Fabio Alessandro Montealbano (5,89)
52- Luis Carlos Vendramini Junior (5,89)
53- Rogério Faria da Silva (5,88)
54- Jane Maria Sibaldelli Romantini (5,88)
55- Altair de Almeida Correia (5,87)
56- Daniel de Araújo Correa (5,87)
57- Andressa Leite de Melo (5,87)
58- Fabrício Marchi de Brito (5,86)
59- Alexandre Morone de O. Santos (5,86)
60- Ana Paula Goyos Browne (5,85)
61- Andréa de Almeida Rossler (5,85)
62- Frederico Jorge Vaz de F. Assad (5,84)
63- Ana Paula Frontini (5,84)
64- Renata do Amaral Fonseca (5,83)
65- Daniel Lago Rodrigues (5,83)
66- Carolina Brambila Bega (5,83)
67- Marcelo Barbi (5,82)
68- Maira Pessa Torrezan (5,81)
69- Manoel Veridiano F. R. Pinho (5,81)
70- Monete Hipólito Serra (5,81)
71- Gabriela Regis Maranhão (5,81)
72- Vivian Maria Lopes (5,80)
73- Niraci Maria Munaro (5,79)
74- Anna Carolina C. A. da Costa (5,78)
75- Elaine Valeria Fava (5,78)
76- Doris de Cássia Alessi (5,76)
77- Viviane Lopes José (5,75)
78- Érika Rubião Luchesi (5,75)
79- Marcelo Velloso dos Santos (5,75)
80- Ivan Jacopetti do Lago (5,74)

Dicas do mês

252 Inclusão de livros
antigos (4 registros
por página)
O campo de localização da folha
deve ser preenchido com as letras
minúsculas: a, b, c, e d.
Se você teclar <F1> no campo localização da folha você verá que
as letras a, b, c, d são utilizadas
para identificar a localização dos
registros de livros antigos, onde
cabiam 4 registros por página.
Registros da frente da folha:
Folha 100 a
Folha 100 b
Registros do verso da folha:
Folha 100 c
Folha 100 d
Até a versão 2003 o usuário poderia preencher este campo sem
considerar este detalhe acima.
Mas a partir da versão 2006 se faz
necessário incluir corretamente os
registros de livros antigos, para evitar erro na rotina de selecionar
documentos para imprimir.

253 Não encontro registros nos arquivos
anuais. O que faço?

E faça o download do arquivo
CRINDL.EXE e grave na pasta
\DOC.
Para executar no módulo de nascimento, vá ao prompt do MSDOS e digite:
CD \DOC\N
<ENTER>
\DOC\CRINDL
<ENTER>
Será solicitado o tipo de arquivo:
P – principal
A – arquivo anual
Se escolher A, em seguida digite o
ano. O programa irá gerar 2 arquivos dentro da pasta \DOC\N:
INDL_ERR.TXT
INDL_DUP.TXT
Estes arquivos são relatórios dos
registros que estavam nos arquivos anuais, mas não estavam no
arquivo de índice. E o outro arquivo exibe os registros que estavam
duplicados no arquivo de índice.
Faça o mesmo procedimento para
o casamento e óbito.
Um detalhe importante: não serão
afetados os índices de livros antigos que porventura você tenha
lançado diretamente pela opção de
Manipular Índices.

Quando você pesquisa um registro, e aparece a mensagem: “Localizado nos índices, mas ao teclar
<ENTER> aparece a mensagem":
“Registro não encontrado
no arquivo de"...
Para resolver este problema você
deverá fazer o download de um
programa que irá refazer os seus
arquivos de índice de arquivos anuais.
Acesse o site:

www.demaria.com.br/ftp

Regis Tressado

Um serventuário prá lá de estressado!

DOC-Desktop
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