Cyan Magenta Amarelo Preto

14

Sexta
02 Agosto 2019

GERAL

Cartório e órgãos públicos ﬁrmam
parceria para acesso a dados imobiliários
Desenvolvida com o objetivo
de realizar eletronicamente
serviços que antes só poderiam
ser feitos de forma física em um
cartório de Registro de Imóveis,
a Central dos Registradores de
Imóveis do Rio Grande do Sul
(CRI-RS) pretende facilitar a
vida do cidadão com a mesma
garantia e validade jurídica do
papel.
Pensando nisso, entidades de
classe cartorárias, o Colégio
Registral do Rio Grande do Sul e
o Instituto de Registro
Imobiliário do Rio Grande do
Sul (IRIRGS), ﬁrmaram
convênios com órgãos públicos
que possibilitam a utilização
gratuita da plataforma por
instituições públicas. A informação foi divulgada pela
Assessoria de Imprensa da CRIRS.
Inicialmente os convênios
foram ﬁrmados com o Tribunal
de Justiça do Estado (TJRS), o
Ministério Público Estadual
(MPRS) e a Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Gestão do Estado (Seplag). Com
a assinatura, os órgãos públicos
passam a ter acesso ao ambiente
virtual da CRI-RS, podendo

obter informações, fazer pesquisas, visualizar matrículas, bem
como realizar solicitações e
certidões sobre qualquer imóvel
no Estado.
O acesso permite que as
instituições realizem trabalhos
investigativos na área de combate à lavagem de dinheiro, e
também possam obter informações para a atualização do
patrimônio imobiliário estadual,
o que inclui o estudo da possibilidade de venda de imóveis em
nome do Estado.
Dentre as responsabilidades
das entidades de classe está o
assessoramento necessário aos

procedimentos, o cadastramento
e treinamento dos servidores,
além do fornecimento da especiﬁcação técnica dos recursos
necessários à interligação dos
equipamentos.
Para o presidente do Colégio
Registral do RS, João Pedro
Lamana Paiva, a assinatura
destes convênios são um avanço
para toda a sociedade, pois
beneﬁciarão cidadãos e órgãos
públicos, auxiliando no combate
de crimes.
- Estamos com todos os 227
cartórios de Registro de Imóveis
do RS cadastrados na Central. É
um serviço importante para a

comunidade. A ideia é seguir
alimentando os órgãos, visando
auxiliar também na atualização
dos ativos do Poder Público
Estadual - disse.
O presidente do IRIRGS,
Cláudio Nunes Grecco, enfatizou a importância de experimentar a plataforma antes de
iniciar a sua total operação e
formalizar as parcerias.
- Como ela começou a funcionar há pouco menos de um ano
ainda tínhamos ajustes a fazer.
Atualmente estamos com 27
milhões de indicadores e nove
milhões e meio de matrículas de
todo o Estado - explicou.

O Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do
Sul (CBMRS), por intermédio da 2ª Seção de Caçapava
(4º BBM) realiza na manhã
deste sábado, dia 02, a aula
inaugural do Projeto “Bombeiro Mirim 2019”.
Segundo o 1º Sargento
Vasquez, as atividades
iniciam na Escola Estadual
Januária Leal, local em que
será desenvolvido o projeto
pela unidade local de agosto
a novembro, quando ocorrerá a formatura.
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CBMRS realiza aula inaugural
do Projeto Bombeiro Mirim
Os alunos do projeto irão
receber aulas voltadas para
a rotina diária de um quartel
d e b o m b e i r o s m i l i t a r,
formaturas, ordem unida,
canto de hinos, rotinas
militares, conceitos de
cidadania, civismo e direitos humanos, segurança no
trânsito, preservação do
meio ambiente, percepção
de risco e disciplinas que
incentivam o trabalho em
grupo, a superação de
desaﬁos, higiene e autoestima.
Os alunos irão receber aulas voltadas para a rotina diária de um quartel

