
Plataforma agiliza registro de imóveis
Firmados convênios com órgãos públicos que possibilitam a utilização gratuita por instituições

Desenvolvida com o objeti-
vo 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 amesma garan-
tia e validade jurídica do papel.
Pensando nisso, entidades de
classe cartorárias, o Colégio Re-
gistral 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 utili-
zação gratuita da plataforma por
instituições públicas.

Inicialmente, os convênios
foram firmados com o Tribunal
de Justiça do Estado (TJ/RS),
o Ministério Público Estadual
(MP/RS) e a Secretaria de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão
do Estado (Seplag/RS). Com a
assinatura, os órgãos públicos
passam a ter acesso ao ambien-
te virtual da CRI-RS, podendo
obter informações, fazer pes-
quisas, visualizar matrículas,
bem como realizar solicitações
e certidões sobre qualquer imó-
vel no Estado. O acesso permite
que as instituições realizem tra-
balhos investigativos na área de
combate à lavagem de dinheiro,
e também possam obter infor-

mações para a atualização do
patrimônio imobiliário estadu-
al, o que inclui o estudo da pos-
sibilidade de venda de imóveis
em nome do Estado.

Segundo o diretor do Colé-
gio Registral do Estado, Paulo
Ricardo de Ávila, o Estado tem
227 Registro de Imóveis. “Todos
os cartórios estão integrados a
central e disponibilizam os ser-
viços através do portal. A CRI-
-RS foi criada em outubro de
2018, com o intuito de integrar
todos os cartórios de Registro
de Imóveis em um único portal,
buscando aprimorar e agilizar o
atendimento e trazer comodida-
de a todos os usuários dos servi-

ços, sempre com foco de ofere-
cer maior segurança. O serviço
é disponibilizado 24 horas por
dia, inclusive finais de semana
e feriados”, salienta.

Além disso, conforme Ávila,
com o registro eletrônico, haverá
uma padronização de procedi-
mentos e de exigências para cada
tipo de documento. “Em breve
serão disponibilizados outros
serviços como intimações e con-
solidação da propriedade fiduci-
ária, acompanhamento registral
on-line, monitoramento de ma-
trículas e protocolo eletrônico
de títulos (e-Protocolo)”, pontua.
A CRI-RS pode ser acessada pelo
site: www.cri-rs.com.br.

Paulo Ricardo de Ávila
Diretor do Colégio Registral do Estado

Todos os car-
tórios estão inte-
grados à central
e disponibilizam
os serviços atra-
vés do portal.

Bruna Mattana

ALUGUEL

NOVO HAMBURGO
APARTAMENTOS

QUITINETE Centro com elevador baixo
condomínio R$ 450,00 Tratar
" 99665.0813

NOVO HAMBURGO
CASAS

ALUGO casa bairro Rondonia/fundos 4
peças próx col Borges de Medeiros
450,00 Tr ! (51) 99982-3544

CASA nova 2 dormitórios com garagem
no bairro Liberdade - NH R$ 770,00
Tratar ! 99665.0813

NOVO HAMBURGO
LOJAS | SALAS | CONJUNTOS

LOJA em Novo Hamburgo, com sala
ampla, 02 banh. sendo 01 de serv. e 01
social, área de serv. e garagem. COD.
1805, valor R$ 5.000,00. Fones:
35945944; 999985944.

SALA comercial bem localizada em Novo
Hamburgo, com 68m². Prox. ao Shopping
e estação de trem. COD. 317, valor R$
650,00. Fones: 35945944; 999985944.

ALUGO Kitinete com 1 dormitório, no
Bairro Petrópolis/NH. Direto com propri-
etário ! 99697-4994 com Simone

SÃO LEOPOLDO
CASAS

POUSADA/PENSÃO quartos mob. a
partir R$ 350,00, c/àgua,luz,gás, wi-fi
cort. R.Afonso Pena,118 !3099-3070
! 98468-7888.

COMPRA E VENDA

CAMPO BOM

APTO com 03 dormitórios (01 suíte), es-
tar/jantar e sacada com churrasqueira,
lavanderia, com 96,11m2 privativos, box
para 02 carros. Porcelanato, laminado,
esperas para split e lareira, gás central, el-
evador. Oportunidade: R$ 369.000,00 -
Ref. Apto 102 - Box 06. Imobiliária Dreger-
Cr. 774-J. ! 51 3597-1800 ou solicite
informações pelo whatsapp: 51.99701-
2670

DIMICRIS VENDE Magnífico apto no
Centro c/ 03 dorm. (01 suíte), ampla sala
de estar e jantar integrados ao espaço
gourmet c/ fechamento em vidro, ban-
heiro social, lavanderia e 02 garagens in-
dividuais. Prédio c/ elevador, salão de fes-
tas e bicicletário. OBS: ficam todos os
móveis sob medida. Ligue agora
"(51)35981002 (51)993230408-www.di-
micris.com.br

DIMICRIS VENDE Terreno med. 360,00
m²no Centro com linda vista panorâmica,
pronto p/ construir. Ligue agora
"(51)35981002 (51)993230408-www.di-
micris.com.br

BARBADA! Excelente oportunidade...
Imóvel no Bairro Sta Lúcia C. Bom pela
metade do valor 149 mil reais, Ac carro e
estudo proposta. !(51) 99851-7704

LINDO imóvel novo, moderno, c/ laje,
255m², 3 dorm. (1 suíte), porcelanato,
lavabo, sala estar, jantar. Ac. imóvel - vlr.
em Igrejinha. ! 99505-5550

NOVO HAMBURGO
APARTAMENTOS

BARBADA! B. Rio Branco, 3 dorm, c/ de-
pend., sala ampla c/ sac, box, elevador.
Ac.aqpto (-) valor. !9.9546-4104

Cr. 21409J
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3594.7212
dapperimoveis.com.br

MOBILIADO
2 DORM. ÓTIMA
INFRAESTRUTURA
R$ 125.000,00 - SL

ÓTIMO Apto 70m2 no Centro/NH, no
Calçadão, 2 dorm, c/ peças amplas e
sacada. Negócio de oportunidade! !/
"99999-9058/99223-9331

NOVO HAMBURGO
TERRENOS

VENDO Terrenos Centro, Ideal, , Vila
Rosa, Rondônia, Rincão, , etc... Diversas
medidas, res. e coml. ! 99989-4487 c/
Sérgio - cr.39416

TERRENO na Germano Leuck 12x29,
plano, de frente p/ asf., a ser desmembr.
R$ 150.000. Ac.carro. 99697-4994

TERRENO de barbada em bairro nobre,
10x30, todo murado, já com casa nos
fundos. R$220 mil !99854-8666

ROLANTE

ÁREA de 98.000m² c/ casa, galpão e
açude. Própria p/ lavoura e criação de
gado. 3Km da RS239. Apenas R$ 430mil
Tr !99981-1262 / 99996-1200

SÃO JOSÉ
DO HORTÊNCIO

VENDE-SE 10.400m2 área urbana
plana, em São José do Hortêncio. Av.
Mathias Steffens. ! 99866-7695.

SÃO LEOPOLDO
APARTAMENTOS

OFERTA R$90 mil - Apto 2 dorm, 43m2,
prox. Rodoviária, Ginásio Mun. e Centro.
!(51)98434-0816 João Cr. 50259

SÃO LEOPOLDO
CASAS

VENDO Casa B.Campina, 3d, sl estar/j
antar, coz, 2 banh, ár.serviço, S.festas,
gar, e varanda. R$ 250mil. F.99193-7972

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

R$350.000. Transfiro Créd. p/Capital Giro
Empresa, uso imediato. Compra Imóvel
Rural e Urbano. R$ 38 mil + R$ 2.373 p/
mês.Tenho outros! !(51)99951-3570

OUTRAS CIDADES

CHÁCARA de 14Ha, c/ açude, própria p/
gado e reflorest. Ac. troca p/ terr. e carro.
Ac.carta crédito !99505-4550/99929-
5475

AREA de terra rural plana, cercada, próx.
RS 122, 100% aproveitável, R$ 26 mil. Ac
carro. ! 98430-8270/99603-7738 part

PORTÃO Vendo 10ha p/ fazer chácrin-
has. R$ 500 mil, entr. 50% + 36x.
" (51) 99676-5631 / 99852-3302

Agora vai ficar
fácil encontrar
o carro ideal.

Agora
fácil en
o car

vendas+
ofertas+

+informação

ANUNCIE!
3553.2000

anuncie@abcclassificados.com.br

O imóvel dos
seus sonhos já tem
endereço certo.
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