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QUEM SOMOS

A Associação dos Registradores Imobiliários de 
São Paulo, ARISP, atua hoje em 317 municípios 
do Estado de São Paulo por meio dos Cartórios 
de Registro de Imóveis associados.

APRESENTAÇÃO
O Relatório de Comunicação e Engajamento 
– COE tem por objetivo alinhar as ações da 
Associação dos Registradores Imobiliários 
de São Paulo – ARISP aos princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas.
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APRESENTAÇÃO

FLORESTA DOS REGISTRADORES 

Este relatório de Comunicação 
e Engajamento – COE tem por 
objetivo alinhar as ações da Asso-
ciação dos Registradores Imobi-
liários de São Paulo – ARISP com 
os princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas e exemplificar 
suas atividades e resultados.

A Associação aderiu ao Pacto 
Global em 2007 e, desde então, 
tem buscado atuar em conformi-
dade com os seus princípios, ali-
nhando os valores da associação 
que incluem respeito e ética nas 
atividades desenvolvidas. Incen-
tiva uma atuação ética e compro-
metida com o meio ambiente e o 
com os direitos humanos.

Dentre as ações da ARISP, que 
se relacionam às atividades su-
geridas pelo Pacto Global para 

organizações sem atividades 
empresariais, destacamos a or-
ganização de ações e treina-
mentos em temas relacionados 
a questões relevantes para a 
sustentabilidade associativa e de 
envolvimento dos membros em 
esforços coletivos para questões 
relacionadas ao Meio Ambiente.

As ações vinculadas aos princí-
pios do Pacto Global das Nações 
Unidas são divulgadas no site e 
nas mídias sociais da Associação 
dos Registradores Imobiliários 
de São Paulo e, continuamente, 
atualizadas nos endereços:
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A  Associação dos Registrado-
res Imobiliários de São Paulo 
ARISP, reafirma seu apoio ao 
Pacto Global das Nações 
Unida.

Contamos com a participação 
dos Cartórios na implantação 
de novas tecnologias e 
insumos de baixo impacto ao 
meio ambiente, focados na 
excelência e qualidade dos 
serviços.

PACTO GLOBAL

METAS 2017

Para neutralizar as emissões de CO
2
, que são geradas pela 

atividade dos Registradores Imobiliários do Estado de São 
Paulo, a  ARISP fez parceria com a Green Farm CO

2 
Free, que é 

um Clube de Sustentabilidade Compartilhada.

sustentabilidade.registradores.org.br 
iregistradores.org.br 
www.facebook.com/RegistradoresBR 
www.facebook.com/ARISPBR
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INSTITUCIONAL
A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, ARISP, é 
uma entidade sem fins lucrativos, fundada pelos Oficiais de Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital, em 22 de janeiro de 1993. Atua 
em 317 municípios do Estado de São Paulo por meio dos Cartórios de 
Registro de Imóveis associados.

“A ARISP é um meio 
facilitador de informação dos 

usuários brasileiros
 às serventias extrajudiciais. 

 Joelcio Escobar - 8º Oficial de

 Registro de Imóveis de São Paulo.  

A  ARISP disponibiliza por meio 
do portal Central Registradores 
de Imóveis (www.registradores.
org.br) o acesso ao Ofício 
Eletrônico, uma ferramenta 
segura, que, desde maio de 
2005, agiliza a tramitação de 
informações entre o Poder 
Público e os registradores de 
imóveis de São Paulo.

Além de seus associados 
serem profissionais 
especializados no ramo do 
Direito Registral Imobiliário, 
a ARISP conta com um corpo 
técnico altamente especializado 
em Direito e em gestão de 
infraestrutura de software e 
hardware para planejamento 
e execução da política de 
informática aplicada aos 
Registros Públicos Imobiliários, 
visando à melhoria da qualidade 
dos processos internos e 
externos e a disponibilidade 
para melhor acesso, por menor 
custo, nos serviços prestados ao 
consumidor final.

Com este sistema, os cartórios 
de Registros de Imóveis têm 
possibilitado ao Poder Público 
uma economia de milhões 
de reais, que anteriormente 
eram gastos com papel, 

toner, impressoras, correio 
e funcionários – valores que 
podem ser agora destinados a 
outras atividades de interesse da 
população. Além disso, como as 
informações negativas são obtidas 
imediatamente e as positivas, em 
no máximo 2 horas, a eficiência 
da atividade dos cartórios de 
Registro de Imóveis é estendida 
às atividades dos agentes públicos 
que utilizam o sistema eletrônico.

A ARISP é consciente sobre sua 
abrangência no Estado de São 
Paulo, em áreas cujas atividades 
econômicas e culturais são distintas. 
Busca assim estabelecer ações 
capazes de gerar Sustentabilidade 
por meio da participação efetiva 
na conscientização por soluções 
inovadoras que possam conduzir 
a um futuro mais equilibrado e 
justo para todos, neutralizando 
os impactos negativos que suas 
atividades possam produzir no 
meio ambiente. Ações educativas 
e de capacitação devem 
transformar seus funcionários, 
fornecedores, clientes e o 
público geral em multiplicadores 
da melhoria ambiental, social e 
humana.

Mais informações em: 
www.arisp.com.br 
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A Associação dos Registradores Imobiliários de São 
Paulo ARISP reafirma seu apoio ao Pacto Global das 
Nações Unidas, os Dez Princípios do Pacto Global re-
lacionados a promover a sustentabilidade corpora-
tiva nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio 
Ambiente e Anticorrupção.

Reconhecemos que um requisito fundamental 
para promover a sustentabilidade corporativa é a 
divulgação de nossos esforços na implantação dos 
Dez Princípios. Apoiamos a prestação de contas 
e a transparência das informações e, portanto, 
comprometemo-nos a apresentar um relatório sobre 
o progresso, após dois anos de adesão ao Pacto Global 
e, depois, de acordo com a política do COE.

Buscaremos empreender esforços para divulgar 
publicamente este compromisso junto aos nossos 
funcionários, parceiros, clientes e público geral, 
utilizando nossos principais canais de comunicação.

Francisco Raymundo
Presidente

DECLARAÇÃO DE APOIO CONTÍNUO AO 
PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
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RESULTADOS SGA - 2015/2016
No ano de 2015, todos os es-

forços do Departamento de 
Meio Ambiente foram concen-
trados em divulgar o projeto e 
coletar dados dos Cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo.

O número de Cartórios ins-
critos no projeto tem crescido a 
cada dia. No primeiro ano, ape-
nas 2,8% dos Cartórios do Estado 
de São Paulo estavam inscritos 
no projeto. Hoje, são 23,4%, um 
aumento de 20,6%, mostrando 
também o sucesso obtido no de-
senvolvimento das ferramentas 
de apoio para a implantação do 
Sistema de Gestão Ambiental.

No ano de 2016, desenvolve-
mos Relatórios Técnicos perso-
nalizados, em que cada um dos 
inscritos teve a oportunidade de 
visualizar, seus gastos, desperdí-
cios e dicas de ações simples e 
de fácil implantação para mini-
mizar seus impactos ao meio am-
biente e reduzir seus custos. 

O Departamento de Meio 
Ambiente da ARISP, também, 
manteve seus esforços no de-
senvolvimento de projetos e 
ações socioambientais e de in-
clusão social. A Associação dos 
Registradores Imobiliários apoia 
a Instituição do Mutirão, que 
atende hoje cerca de 600 crian-
ças e jovens de uma comunidade 
carente no bairro do Jaçanã em 
São Paulo.

Participamos das Reuniões da 
Comissão Extraordinária de Meio 
Ambiente na Câmara Municipal 
de São Paulo, sempre atentos 
aos novos projetos colocados 
em discussão.

Promovemos ações de marke-
ting e endomarketing, focando 
o bem-estar comum, o uso cons-
ciente dos recursos naturais e a 
preservação ambiental.

Continuamos buscando par-
ceiros em diversos setores, sem-
pre objetivando o comprometi-
mento com a Sustentabilidade 
Corporativa, os Dez Princípios do 
Pacto Global das Nações Unidas 
e seguindo as orientações da 
NBR ISO 14001.

“Os cartórios que possuem uma relação estreita com o 
cidadão têm a obrigação de estar na retaguarda de 
ações que impactem positivamente o meio ambiente” 

Marcelo Augusto Santana de Melo é Oficial de Registro de Imóveis 
e Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas em Araçatuba e 
Diretor de Meio Ambiente da ARISP.
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METAS SGA - 2017

Pretendemos atingir a meta 
de 50% dos cartórios do Estado 
inscritos no Projeto em curto 
prazo: novembro de 2017. Para 
que isto ocorra, trabalharemos 
insistentemente na divulgação 
do projeto por meio do 
Programa Registro Verde, 
desenvolvido em parceria com 
a TV Registradores, por e-mail, 
com posts nas redes sociais e 
com o lançamento de diversas 
ações e promoções.

i

Saiba mais sobre os projetos em:
sustentabilidade.registradores.org.br

“Temos recebido adesões ao programa diariamente, o que contribui para 
conscientizarmos não só os Registradores Imobiliários, mas também a comunidade 
que utiliza as serventias extrajudiciais”

Veridiana Aguiar, gestora ambiental da ARISP. 

Em 2017, também queremos 
começar a transformação dos 
Cartórios, com a implantação 
de novas tecnologias e insumos 
de baixo impacto ao meio 
ambiente, focados na excelência, 
na qualidade dos serviços e 
na preservação ambiental com 
significativa redução de custos.
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O número de Cartórios inscritos 
no Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) tem crescido a cada dia. 

No primeiro ano, apenas 2,8% 
dos cartórios do Estado de São Pau-
lo estavam inscritos no Projeto. 

Após o desenvolvimento das 
principais ferramentas para o Siste-
ma de Gestão Ambiental e o início 
da divulgação do projeto, fecha-
mos o ano com nove inscritos. Um 
ano depois, aderiram ao projeto 74 
Cartórios de Registro de Imóveis, 
de diversos municípios do Estado 
de São Paulo. Um aumento de 20,6 
% no número de adesões ao SGA.

Cada um dos Cartórios terá uma 
consultoria de sustentabilidade, a 
custo zero, cujo objetivo será nor-
tear as ações capazes de reduzir os 
impactos ambientais, envolver co-
laboradores, clientes, fornecedores 
e a comunidade em que estão in-
seridos, além de reduzir os custos e  
ampliar a qualidade de vida.

COLETA DE DADOS 
LEVANTAMENTO 
AMBIENTAL

AGENTE AMBIENTAL

Com a implantação do Sistema de Gestão Am-
biental (SGA) nas serventias de todo o Estado de 
São Paulo, o Departamento de Meio Ambiente da 
ARISP solicitou aos Registradores Imobiliários a in-
dicação de um ou mais colaboradores para se tor-
narem Agentes Ambientais Registradores.

O objetivo da nomeação foi facilitar o contato 
do Departamento de Meio Ambiente da ARISP, 
com todos os mais de 300 Cartórios de Registro de 
Imóveis do Estado. 

O primeiro passo foi o preenchimento do ques-
tionário “Levantamento Ambiental”, presente no 
site: http://sustentabilidade.registradores.org.br

Os agentes serão os responsáveis por implantar, 
acompanhar e divulgar as ações de sustentabilida-
de nas serventias para os colegas colaboradores e 
para o público. Além disso, passarão as informa-
ções necessárias para validar o SGA. A ARISP irá re-
ceber, compilar, documentar e publicar todos os 
dados ao término de cada ano.
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ALGUNS NÚMEROS OBTIDOS RELATAM OS HÁBITOS DOS COLABORADORES DOS 
CARTÓRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO VEMOS NO GRÁFICO ABAIXO:
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REDUÇÃO DE PAPEL
Com a implantação do sistema Ofício Eletrônico, a redução do uso de papel e a economia obtida é 

muito significativa. Nós medimos esta economia em tempo real e você pode acompanhar no link:

sustentabilidade.registradores.org.br/indicadores

Mesmo assim, ainda se faz 
necessário o uso de papel em 
diversos segmentos, principal-
mente, nos cartórios. Com o le-
vantamento ambiental realizado 
foi possível visualizar este núme-
ro:

Quantidade de papel utilizado 
nos cartórios inscritos no SGA.   

601.150 folhas por mês

Verificamos também, que o 
papel reciclado não vem sendo 
utilizado nos cartórios como se 
deveria:

Porcentagem de utilização de 
papel reciclado nestes cartórios .

Utilizam: 10,91% 
Não utilizam: 89,09%

Pesquisamos no mercado di-
versos tipos de papel reciclado 
e sugerimos o papel que é fabri-
cado a partir do bagaço da cana-
-de-açúcar. O bagaço, que antes 
servia apenas como combustível 
para as próprias usinas ou para 
adubo, possui fibras de excelen-
te qualidade, ideais para fabrica-
ção de papéis biodegradáveis 
e 100% recicláveis. Isso significa 
uma enorme redução de resídu-
os despejados na natureza. Além 
disso, cada tonelada da cana-de-
-açúcar absorve 650 kg de CO

2 

(gás carbônico) da atmosfera, ao 
longo do crescimento, contri-
buindo para neutralizar as emis-
sões de gases de efeito estufa.

Outra vantagem está na forma 
de branqueamento do papel.
Este produto é ECF (elementar 
clorine free), ou seja, o papel é 
isento de cloro elementar, que 
foi substituído pelo dióxido de 
cloro para minimizar a formação 
de dioxinas (composto organo-
clorados resultantes da associa-
ção de matéria orgânica e cloro).

visualizado dia 16/08

Imagem ilustrativa: 
Cana-de-açúcar

i

i
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O uso de descartáveis têm se 
tornado um problema para a na-
tureza. Para a fabricação de copi-
nhos descartáveis, por exemplo, 
são gastos milhões de litros de 
água e despejados centenas de 
toneladas de CO

2
 na atmosfera. 

Além disso, é necessário descar-
tar corretamente para que pos-
sam ser reciclados. 

Quantidade de copos 
descartáveis utilizados 

nos cartórios: 

80 mil.

Para minimizar o impacto dos 
cartórios ao meio ambiente, su-
gerimos a implantação de co-
pinhos biodegradáveis, desen-
volvidos a partir da fécula de 
mandioca. Depois de usados, os 
copinhos podem ser compos-
tados e viram adubo orgânico. 
Além disso, não há sequestro de 
CO

2 
no ciclo de vida da produção 

e o consumo de água é de 8 ml 
por copo, enquanto que, para a 
produção dos copinhos de plás-
tico, o consumo é de 500ml por 
copo.  

O uso de papel toalha nos car-
tórios também é altíssimo e su-
gerimos a implantação de seca-
dores de mãos nos toaletes para 
reduzir o consumo e o custo dos 
cartórios.  

A economia pode chegar a 
95% se comparada ao uso do 
papel toalha.  A energia para a 

operação de um secador de mão 
é menor que 10% do custo das 
toalhas de papel. Além disso, se 
eliminam os custos referentes a 
comprar o papel toalha e os sa-
cos de lixo para armazenamento.

Em 2017, novas campanhas 
serão feitas para conscientizar os 
cartórios quanto à utilização de 
materiais menos agressivos ao 
meio ambiente.

GESTÃO DE RESÍDUOS

REDUÇÃO DE INSUMOS

i

i

COPOS DESCARTÁVEIS PAPEL TOALHA

Imagem ilustrativa: 
Copo  Biodegradável feito de mandioca.

Para que possamos fazer o 
Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos dos Cartórios do Es-
tado com excelência, estamos 
colhendo dados importantes, 
que ajudarão nas decisões e 
nas ações a serem implanta-
das.

VEJA ALGUNS NÚMEROS:

.

Quantidade de folhas de papel 
toalha utilizadas nos cartórios: 

117,9 mil
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REDUÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA
Mesmo com a crise hídrica que se abateu sobre 

o Estado de São Paulo no último ano, a maioria dos 
cartórios não tomou providências para economizar 
água. Perguntamos aos cartórios sobre a instalação 
de torneiras automáticas e redutores de vazão.

Por meio das informações obtidas no levanta-
mento, desenvolveremos diversas ações voltadas 
ao uso consciente da água. 

Tecnologia para economia de água 
Utilizam: 8,93% 

 Não utilizam: 91,07%

A crise energética e o aumento nas contas de 
energia também não resultaram em grandes mu-
danças ou implantação de novas tecnologias nos 
cartórios. Por isso, divulgaremos diversas opções 
para economizar energia elétrica, mostraremos as 

REDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

i

i

novas tecnologias existentes no mercado e apre-
sentaremos fornecedores parceiros da ARISP e do 
meio ambiente.

A utilização de novas tec-
nologias para a redução do 
consumo de energia elétrica 
também foi medida:

Novas Tecnologias para 
economia de energia elétrica:

Utilizam: 27,27%  
Não Utilizam: 72,73%

PROJETO PILOTO

Realizamos um projeto pi-
loto no 3º Oficial de Registro 
de Imóveis de São Paulo. A 
mudança da tecnologia antiga 
pela atual começou a ser im-

plantada em fevereiro de 2015. 
A substituição de todas as lâmpa-
das por LED foi concluída no mês 
de maio.

Abaixo, relacionamos os nú-
meros obtidos antes e depois da 
substituição das lâmpadas.

 

* nos meses de verão deve-se considerar o uso constante do 
ar condicionado, elevando o consumo energético no período.
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O Projeto Green Farm implan-
tou uma estratégia de gestão de 
créditos de carbono na área do 
projeto, que inclui etapas de im-
plantação de uma linha de base 
e monitoramento, seguindo cri-
térios MRV (Mensuráveis, Relatá-
veis e Verificáveis). Pr meio desse 
procedimento, o projeto obtém 
o total de carbono florestal dis-
ponibilizado para os cotistas.

1200 tCO
2 
e Escopo 1 e 2 

Escopo 1:  São as emissões 
de GEE oriundas de fontes per-
tencentes (em caso do uso da 
abordagem de participação so-
cietária) ou controladas (sob a 
abordagem de controle) pela 
empresa. A quantificação das 
emissões de Escopo 1 é conside-
rada obrigatória pelo GHG Pro-
tocol. 

Escopo 2: São as emissões 
de GEE oriundas da compra de 
energia elétrica da rede ou va-
por. Como a empresa inventa-
riada não detém controle ope-
racional sobre a geração dessa 
energia, tais emissões, alocadas 
sob o escopo 2, são considera-
das indiretas. A quantificação das 
emissões de Escopo 2 também 
é considerada obrigatória pelo 
GHG Protocol.

316 tCO
2 
e Escopo 3

NEUTRALIZAÇÃO DE CO
2

Total das emissões de GEE  
nos 316 Cartórios de Registro 
de Imóveis de São Paulo.

i

i

Total = 1516 tCO
2

i

Escopo 3: São as outras emis-
sões indiretas que ocorrem ao 
longo da cadeia de valor. Mais 
especificamente, são as emis-
sões provenientes da extração 
e produção de matérias-primas, 
transporte de funcionários, emis-
sões relativas ao uso final dos 
produtos, viagens de funcioná-
rios, transporte de combustíveis 
adquiridos etc.

FLORESTA DOS REGISTRADORES
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NEUTRALIZAÇÃO DE CO
2

Total = 1516 tCO
2

INFOGRÁFICO
NO TOTAL, FORAM 7.609 PESSOAS PARTICIPANDO E/OU DIRETAMENTE 
ATINGIDAS PELAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GESTÃO DE 
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DO PROJETO GREEN FARM:

FLORESTA DOS REGISTRADORES
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A ARISP fechou parceria com 
o empreendimento Green Farm 
CO

2
 Free, em agosto de 2015 e 

lá implantou a Floresta dos Re-
gistradores, mostrando sua pre-
ocupação com o aquecimento 
global e com as mudanças cli-
máticas. A floresta é responsável 
pela neutralização das emissões 
de CO

2 
de todos os Cartórios de 

Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo. Os registradores 
têm participação em outros pro-
jetos socioambientais importan-
tíssimos implantados na Green 
Farm. 

Projetos da Green Farm CO
2 

Free em parceria com a ARISP:

• Educação Ambiental:              
A Green Farm recebe uma mé-

dia de 2 mil crianças anualmente, 
que participam das diversas ati-
vidades de Educação Ambiental.

• C.C.A.S.: 
O Criadouro Conservacionista 

de Animais Silvestres, reabilita di-
versas espécies de animais silves-
tres vindos de maus tratos ou das 
mãos de caçadores e traficantes. 
Na maioria das vezes, esses ani-
mais são resgatados pela polícia 
ambiental, recebem atendimen-
to e tratamento veterinário e são 
reintroduzidos na natureza. O 
Criadouro também é autorizado 
a reproduzir espécies de animais 
silvestres ameaçados de extin-
ção.

• SAF: 
No Sistema Agroflorestal, di-

versas culturas são produzidas 
em conjunto: embaixo dos eu-
caliptos, que são plantados com 
o objetivo de produzir madei-
ra, são cultivadas outras plantas 
como: pés de café, palmito, pi-
menta do reino, mate, cacau, ca-
nela e diversas espécies frutífe-
ras nativas. O projeto tem como 
principal objetivo suprir as ne-
cessidades de famílias de assen-
tamentos de terra que ocupam 

todo o entorno do empreendi-
mento, para que elas parem de 
derrubar a floresta e degradar o 
solo com cultivos únicos, ou mo-
noculturas.  

• Banco de Sementes: 
O viveiro de mudas nativas, é 

mantido por um banco de se-
mentes, especialmente selecio-
nadas.

• Visitações: 
Todos os Cartórios de Regis-

tro de Imóveis do Estado de São 
Paulo associados da ARISP e seus 
colaboradores estão automati-
camente incorporados aos pro-
jetos da Green Farm CO

2 
Free e 

podem agendar visitas guiadas 
ao empreendimento. Custos 
com hospedagem, alimentação 
e as despesas com translado (Ae-
roporto de Dourados/Maringá 
até a fazenda), hospedagem e 
alimentação são por conta da 
ARISP*.

*Passagens aéreas, rodoviárias, alu-
guel de automóvel ou custo de com-
bustível são por conta do(s) visitante(s).

FLORESTA DOS REGISTRADORES
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PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
Participaram da Campanha do 

Agasalho 2016 mais de 30 Cartó-
rios de Registro de Imóveis da 
Capital, litoral e o Interior do Es-
tado de São Paulo.

As doações recolhidas na Ca-
pital foram destinadas para a As-
sociação Mutirão, localizada no 
bairro do Jaçanã em São Paulo, 
que atende mais de 600 crianças 
e jovens de comunidades caren-
tes. Os outros cartórios escolhe-
ram instituições locais para fazer a 
entrega dos donativos arrecada-
dos.

Inclusão ao Esporte.

A Associação dos Registra-
dores Imobiliários de São Paulo 
– ARISP, patrocinou todo o ma-
terial necessário para reformar a 
quadra poliesportiva do Mutirão, 
que será reinaugurada na época 
do Natal, com uma grande festa. 
A ARISP fez a doação de materiais 
esportivos diversos, que serão 
utilizados nas aulas de Educação 
Física como: bolas, redes, equi-
pamentos para o atletismo, uni-
formes e outros acessórios. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No mês em que se comemora 
o Dia dos Namorados, a ARISP 
sorteou entre colaboradores 
e Oficiais dos Cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo, duas viagens para 
a Floresta dos Registradores, 
localizada no empreendimento 
Green Farm CO

2
 Free, em 

Itaquiraí, Mato Grosso do Sul.

Os visitantes puderam com-
preender a importância da pre-
servação ambiental para o futuro 
do planeta.

A viagem foi acompanhada 
pela Gestora Ambiental, Veridia-
na Aguiar, e foi o tema do Pro-
grama Registro Verde #1.

No mês de setembro, o Oficial 
do Registro de Imóveis e Ane-
xos de Matão, Dr. Jair Ponceano 
Nunes e Sônia Regina Lofrano. 
Passaram o fim de semana no 
empreendimento, conhecendo 
todos os projetos socioambien-
tais da Green Farm, em parceria 
com a ARISP.

Em setembro, a ARISP desen-
volveu uma ação especial para o 
Dia da Árvore, quando 10 mudas 
de árvores nativas foram planta-
das no bairro do Jaçanã em São 
Paulo, com a participação de cer-
ca de 50 crianças da Associação 
do Mutirão. Antes do plantio, as 
crianças puderam aprender a im-
portância das árvores para a saú-
de da população nas cidades.

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Em outubro, a Green Farm recebeu a visita da Dra. Beatriz Ponce-
ano Nunes e Pedro Buzatto, ambos colaboradores do Registro de 
Imóveis e Anexos de Matão.
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CONSULTORIA REGISTRAL E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
TRILHA DOS TUCANOS

As equipes da TV Registrado-
res e do Departamento de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
da ARISP, na companhia do Di-
retor de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade Marcelo Augusto 
Santana de Melo, foram conhe-
cer a famosa Trilha dos Tucanos, 
área particular de preservação 
da Mata Atlântica, localizada na 
zona rural de Tapiraí, próximo à 
Sorocaba, no interior paulista.  A 
ARISP tem uma forte preocupa-
ção com as questões ambientais 
e busca apoiar iniciativas que vi-
sam a preservação e que possam 
ser usadas para a conscientização 
e para a educação ambiental. 

Marcelo Augusto Santana de 
Melo, Oficial de Registro de 
Imóveis em Araçatuba e Diretor 
de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade da ARISP, prestou uma 
consultoria para os proprietários 
da trilha.

Ele fez questão de verificar a 
documentação da área e orien-
tá-los para que possam transfor-
mar a Trilha dos Tucanos em uma 
Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, ou RPPN.

As imagens feitas no local fo-
ram exibidas no Programa Regis-
tro Verde # 3.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
MUNICIPAL.

O departamento de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade da Associação dos Registradores Imobiliários 
de São Paulo (ARISP) esteve presente na 3º Reunião 
da Comissão Extraordinária de Meio Ambiente para 
o debate sobre o Licenciamento Ambiental Munici-
pal, na Câmara Municipal

PL 1.195-B – NASCE UMA CRIANÇA, 
PLANTA-SE UMA ÁRVORE.

No dia 23/8, ocorreu uma plenária o na Câmara 
Municipal de São Paulo, para tratar sobre o Projeto 
de Lei Nº 1.195-B, de 2015, que institui o projeto 
“Nasce uma criança, planta-se uma árvore”. Repre-
sentando a Associação dos Registradores Imobiliá-
rios de São Paulo (ARISP) estava a gestora ambien-
tal, Veridiana Aguiar.

A PL tem como objetivo o plantio de árvores para 
cada criança nascida na rede pública de saúde 
de São Paulo, incentivando assim a preservação e 
educação ambiental.

ENGAJAMENTO SOCIAL
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AÇÕES DE MARKETING E 
ENDOMARKETING

Com o objetivo de conscien-
tizar um número cada vez maior 
de pessoas, para o uso conscien-
te dos recursos naturais e para 
a preservação ambiental, lança-
mos, em 2016, diversas ações de 
marketing e endomarketing.

Ações de 2016:

- Kit de boas-vindas ao SGA
- Marcador de livros
- Squeeze
- Canecas
- Economia de papel toalha
- Distribuição de sementes
- Plantio de árvores
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PROGRAMA REGISTRO VERDE 

EPISÓDIO #1 - FLORESTA DOS REGISTRADORES

O primeiro programa mostra a viagem dos vencedores da promoção realizada no mês de junho pela 
ARISP, em que sorteamos dois cupons para um final de semana na Floresta dos Registradores, localizada 
no Mato Grosso do Sul. 

Os vencedores da promoção conheceram todos os projetos socioambientais que a ARISP participa em 
parceria com o empreendimento Green Farm CO

2
 Free.

Veja link: https://vimeo.com/channels/1117225

O Programa Registro Verde foi desenvolvido em parceria com a TV Registradores, com o objetivo de 
compartilhar todas as ações realizadas pela ARISP, na direção da preservação ambiental e da sustentabi-
lidade, conscientizando um número cada vez maior de pessoas.

O programa aborda assuntos relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. Ao longo dos epi-
sódios, mostraremos lugares incríveis, daremos dicas de economia de insumos, novas tecnologias sus-
tentáveis disponíveis no mercado e, também, projetos que Registradores Imobiliários participam em 
parceria com a ARISP.
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PROGRAMA REGISTRO VERDE 
O Episódio nº 2 do Programa Registro Verde mostra as ações desenvolvidas especialmente para o Dia da 
Árvore, em que mostramos o desenvolvimento de Leis Municipais para o plantio de árvores, ações internas e 
externas de distribuição de sementes de árvores nativas, ações de educação ambiental e o plantio de árvores 
com a participação de crianças atendidas pela Associação do Mutirão, no bairro do Jaçanã, em São Paulo. 

Veja link: https://vimeo.com/channels/1117225

EPISÓDIO #2 - DIA DA ÁRVORE

PROGRAMA REGISTRO VERDE 
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O Programa Registro Verde, mostra a Trilha dos Tucanos, área particular  de preservação da Mata Atlân-
tica, localizada na zona rural de Tapiraí, próximo a Sorocaba, no interior paulista.  A ARISP tem uma forte 
preocupação com as questões ambientais e busca apoiar iniciativas que visam a preservação, a conscien-
tização e a educação ambiental. O programa mostra aves raras, difíceis de serem visualizadas, que neste 
santuário ficam totalmente à vontade, e nem se preocupam com os cliques das máquinas fotográficas.

Veja link: https://vimeo.com/channels/1117225

EPISÓDIO #3 - TRILHA DOS TUCANOS

PROGRAMA REGISTRO VERDE 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE VOTORANTIM

Desde 2015, diversas ações estão sendo implan-
tadas neste Cartório. Dentre elas, a reciclagem de 
materiais; o uso de embalagens biodegradáveis 
para as matrículas imobiliárias; torneiras automá-
ticas com redutores de vazão; o que gerou uma 
economia de 30% no consumo de água; e o uso 
do papel feito de bagaço de cana-de-açúcar, to-
talmente reciclável e sustentável, pois nenhuma ár-
vore é derrubada para que o papel seja fabricado. 
Outras ações estão em fase de instalação, como a 
captação das águas das chuvas e do sistema de ar 
condicionado, que será utilizada para a rega das 
plantas e para a limpeza das áreas externas. Há ain-
da o projeto da instalação de uma horta orgânica, 
com o cultivo de ervas para chás e algumas horta-
liças, que poderão ser consumidas pelos colabo-
radores. Segundo Naila Khuri, Oficiala do Registro 
de Imóveis e Anexos de Votorantim, o Programa 
de Gestão Ambiental da ARISP é essencial, porque 
minimiza todos os impactos que o Registro de Imó-
veis pode causar ao meio ambiente. Naila, também 
recomenda que se adote o Sistema de Gestão Am-
biental da ARISP, e, resssaltou, que as dicas devem 
ser aproveitadas também nas residências dos Ofi-
ciais e colaboradores. 

SUSTENTABILIDADE 
NOS CARTÓRIOS

2º OFICIAL DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS E ANEXOS DE 
GUARULHOS

O Oficial Marcelo Velloso dos Santos, também 
investe em sustentabilidade e redução de custos. 
Um projeto está sendo desenvolvido por um ar-
quiteto e deve ser implantado em breve na Ser-
ventia. Serão instalados secadores de mãos em 
todos os banheiros, eliminando o uso do papel to-
alha. Toda a iluminação antiga será substituída pela 
tecnologia mais atual e mais econômica, a LED. Das 
ações já implantadas, os colaboradores utilizam co-
pos térmicos individuais, inibindo o uso dos copi-
nhos descartáveis. No cartório são realizadas diver-
sas ações sociais: como a Campanha de Doação de 
Sangue, com palestra ministrada pelo Hemocentro 
de Guarulhos; a Semana da Saúde, quando todos 
os exames periódicos dos colaboradores são reno-
vados, antes mesmo do prazo.,todos os anos são 
realizadas Campanhas de Vacinação, principalmen-
te contra a gripe .

São realizadas, também, as renovações do PPRA 
e PCMSO, atestando a qualidade do ar dentro da 
Serventia. 

Alunos do curso de Direito, interessados em co-
nhecer o dia-a-dia da Serventia Extrajudicial, estão 
sendo recebidos e fazem atividades complemen-
tares que são exigidas pelo curso.
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3º OFICIAL DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SÃO PAULO

George Takeda, Oficial do 3º Registro de Imó-
veis da Capital, investiu na substituição de toda a 
iluminação do cartório, onde as lâmpadas antigas 
de H.O. foram trocadas pelas lâmpadas de LED, 
gerando significativa redução de custos.

O Cartório também está equipado com sensores 
de presença nos locais de baixa circulação e tor-
neiras automáticas nos banheiros. Até o final deste 
ano, pretende-se substituir os antigos aparelhos de 
ar condicionado, o que deve resultar numa econo-
mia ainda maior para o Cartório.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E ANEXOS DE ARAÇATUBA

O Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba 
foi o primeiro a implantar novas tecnologias e ações 
sustentáveis. Dentre as ações implantadas estão: a 
substituição das lâmpadas fluorescentes pelas de 
LED, a instalação de sensores de presença em áreas 
de menor circulação de pessoas, torneiras automá-
ticas, secadores de mãos nos banheiros, copinhos 
descartáveis biodegradáveis, papel e embalagens 
feitos de cana-de-açúcar, cisterna para captação 
de água de chuva e dos aparelhos de ar condicio-
nado, além da separação e da destinação correta 
dos materiais recicláveis.

O Cartório também promove, todos os anos, a 
distribuição de mudas e sementes e o plantio de 
árvores nativas no município, além de promover 
diversas atividades de educação ambiental, em 
parceria com o Clube da Árvore de Araçatuba.
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE DIADEMA

O  Oficial de Registro de Imóvel de Diadema 
pretende modificar positivamente os espaços e 
grupos com os quais interage, formal ou infor-
malmente, e internalizar em cada membro de sua 
equipe a preocupação com o próximo, a partir da 
ideia de que, ao deixarmos um local, precisamos 
deixá-lo melhor do que o encontramos.

Entre as quatro curadorias criadas, está a Cura-
doria do Meio Ambiente, encarregada da minimi-
zação dos impactos ambientais que nossa ativida-
de e cada um dos membros da equipe possam 
provocar no meio ambiente. Ações voltadas ao 
reuso de materiais, reciclagem e destinação ade-
quada de resíduos (inclusive em minhocários), 
redução de consumo de água e energia elétrica 
(sustentabilidade, em geral) são temas objetos 
desta curadoria.

Dentre as ações desta curadoria, podemos destacar:

1. Coletores para seleção de resíduos sólidos;
2. Reutilização de papel para rascunho;
3. Substituição dos copos plásticos para água e café (internamente) 

por canecas de porcelana e xícaras de ágata;
4. Concurso para premiar os colaboradores com o menor 

consumo de energia  elétrica na residência;
5. Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED;
6. Sensores de presença para iluminação de ambientes;
7. Coletores para pilhas, celulares, baterias;
8. Captação de água do ar condicionado para reutilização nas 

plantas;
9. Minhocário (reciclagem de resíduos orgânicos);
10. Entrega de uma muda de hortelã com o elenco de alguns 

benefícios da planta  a todos os colaboradores, em homenagem 
ao início da primavera;

11. Coleta de papéis recicláveis das casas dos colaboradores;
12. Coleta de óleo usado para produção de sabão.

CONFIRA TODAS AS AÇÕES DA SERVENTIA NO SITE:
sustentabilidade.registradores.org.br/boas-praticas

REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Na Serventia de São José do Rio Pardo diversas 
ações sustentáveis estão sendo implantadas. No 
Cartório, os colaboradores receberam squeezes 
para tomarem água e utilizam xícaras para o chá e o 
café. Esta ação reduziu significativamente o uso de 
copinhos descartáveis, que continuam presentes 
no Cartório para o uso dos clientes. Porém, carta-
zes de conscientização alertam os clientes sobre a 
necessidade de redução.

A Oficiala Dra. Carolina Barakat está substituindo 
as lâmpadas antigas por LED. No cartório, todo o 
lixo é separado e o material reciclável é encami-
nhado para cooperativas de reciclagem. O consu-
mo de água vem sendo monitorado, o que ajudou 
a reduzir significativamente o consumo nos últi-
mos meses. Outras ações de consumo consciente, 
como o de papel, inclusive transformado o verso 
em rascunho, estão constantemente em andamen-
to na Serventia, que desenvolve, também, diversas 
ações sociais, como: arrecadação de brinquedos 
para o Natal de crianças carentes da região; arre-
cadação de chocolates na Páscoa; Campanha do 
Agasalho em prol de um asilo; doação de semen-
tes de ipê amarelo em comemoração ao dia da ár-
vore; Campanha de arrecadação de livros infantis e 
juvenis “DOE IMAGINAÇÃO”. Os livros serão doa-
dos a crianças carentes.

A Serventia conta ainda com a Campanha de Va-
cinação contra a gripe H1N1, palestras internas de 
convidados especiais e palestras externas ministra-
das em Universidades, quando são abordados te-
mas extrajudiciais.
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A Associação dos Registradores Imobiliários de 
São Paulo (ARISP) ganhou na última quinta-feira, 17, 
o “Prêmio de Responsabilidade Socioambiental” 
organizado pela Rede Ambiental de Responsabi-
lidade Social (Rares-NR 2016) e a Associação dos 
Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR), 
com o projeto “Sistema de Gestão Ambiental para 
os 316 Cartórios de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo”. O evento foi realizado no Hotel Ja-
tiúca, em Maceió, no XVIII Congresso Brasileiro de 
Direito Notarial e Registral.

Desenvolvido pela gestora ambiental da ARISP, 
Veridiana Aguiar, o Sistema de Gestão Ambiental 
consiste em adequar os cartórios aos moldes sus-
tentáveis, para que produzam menos impactos ao 
meio ambiente e reduzam os gastos financeiros 
em suas serventias.

PRÊMIO RARES 
SUSTENTABILIDADE 2016 

Com isso, foram elaboradas algumas ações, 
como, por exemplo, substituir os copos plásticos 
por copos biodegradáveis; reduzir o consumo de 
água nas serventias, adequando torneiras e insta-
lando cisternas compactas para o reaproveitamen-
to de água de chuva; substituir papel de sulfite A4, 
Ofício e Carta comuns, pelo papel feito de cana-de 
açúcar; trocar papel toalha por secadores de mãos; 
e mudar lâmpadas antigas para a tecnologia LED; 
além de ações socioambientais que são estimula-
das nos cartórios como: distribuição de sementes 
de árvores nativas, campanha do agasalho, Curso 
de Libras entre outras.

Além disso, no empreendimento Green Farm 
CO

2
 Free, a ARISP possui a Floresta dos Registra-

dores, com 46.540m², localizada em Itaquirai, Mato 
Grosso do Sul, com o objetivo de neutralizar todo 
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o gás carbônico que é emitido pelos Registrado-
res Imobiliários do Estado de São Paulo.

A diretora da Rares-NR 2016, Sonia Andrade, em 
entrevista exclusiva à TV Registradores, relatou que 
o objetivo do prêmio é mostrar à sociedade o que 
os cartórios fazem dentro da área social e ambien-
tal, além de incentivar que cada cartorário partici-
pe com a sua serventia.

Andrade também conta que “a primeira edição 
da Rares nos surpreendeu, pois o números de pro-
jetos que não conhecíamos demostrou o quanto 
cada serventia se dedica em ajudar as pessoas e a 
preservar o meio ambiente, e, é só assim que con-
seguiremos construir um futuro melhor: unidos! 
Portanto, a maior missão da Rares nos próximos 
anos é levantar a bandeira ‘somos cartórios, somos 
solidários’”.

O presidente da Anoreg-BR, Rogério Portugal 
Bacellar, destacou a importância do serviço exer-
cido pela RARES, que tem a oportunidade de dar 

publicidade às doações realizadas e mostrar à so-
ciedade a  preocupação com o desenvolvimento 
do País. “Por meio da RARES conseguimos mostrar 
para a sociedade e ao Poder Público o trabalho que 
os cartórios exercem além da rotina de atendimento 
e, que contribuem para o desenvolvimento da so-
ciedade”, disse.

A próxima edição do prêmio Rares ocorrerá em 
maio de 2017, no Rio de Janeiro.

Para conhecer mais sobre os projetos de meio 
ambiente e sustentabilidade da ARISP, acesse: 
https://goo.gl/gE5lXU ou https://goo.gl/SqgziC.
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sustentabilidade corporativa

“
SUSTENTABILIDADE EM PAUTA

“A ARISP não poderia ter 
escolhido um lugar melhor, 
tanto pela beleza natural, 
quanto pela capacitação da 
Green Farm como pelo com-
prometimento com a susten-
tabilidade.
Parabéns! ”

André Cançado – Escrevente do 
Registro de Imóveis e Anexos de 
São Sebastião, que foi um dos 
vencedores da promoção: Final 
de semana na Floresta dos 
Registradores.

“Fomos orientados pelo Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
ARISP e pudemos implantar diversas ações como: reciclagem de materiais; emba-
lagens biodegradáveis para as matrículas; torneiras automáticas com redutores 
de vazão, o que nos gerou uma economia de 30% no consumo de água; o uso do 
papel feito de bagaço de cana-de-açúcar, que é excelente e inclusive mais barato 
que os reciclados comuns; a captação de água das chuvas e do sistema de ar con-
dicionado, que estamos ainda em fase de instalação. Eu recomendo que se adote 
o Sistema de Gestão Ambiental da ARISP e que busquem informações junto ao 
Departamento. Eles têm muitas dicas, que podem ser adotadas não só no cartório, 
mas também em casa”.
Naila Khuri – Oficiala do Registro de Imóveis e Anexos de Votorantim

“Nós temos trabalhado em ações 
sustentáveis no que se refere à 
questão da separação do lixo, 
economia dos insumos, energia 
elétrica. Buscamos utilizar o 
menos possível papel. Partimos 
para a digitalização plena do 
acervo e estamos implantando 
em todos os banheiros os seca-
dores de mãos, ação ainda em 
teste. Por último, no prédio do 
cartório, a iluminação é prati-
camente toda natural.”
Marcelo Velloso dos Santos, Oficial 
do 2º Registro de Imóveis e Anexos 
de Guarulhos.
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“Fiquei impressionado com 
os projetos da parceria que 
ARISP/Green Farm e com o 
compartilhamento destes pro-
jetos com as crianças, que são 
o nosso futuro.  A escolha da 
ARISP por investir nesta área 
no Mato Grosso do Sul onde o 
reflorestamento, a biodiversi-
dade, e as paisagens tem um 
peso muito grande, foi muito 
acertada. A Floresta dos Re-
gistradores está no lugar cer-
to! ”
Kaique Martins – Auxiliar do 
Registro de Imóveis e Anexos 
de Ribeirão Pires, que foi um 
dos vencedores da promoção: 
Final de Semana na Floresta dos 
Registradores.

“Os Cartórios precisam observar que o mundo mudou. A capacidade da Terra para 
absorver a poluição está cada vez menor e a ONU tem efetuado diversas ações buscando 
conscientizar a população neste sentido, por meio de resoluções e de encontros. Na 
minha opinião, os Cartórios que possuem uma relação estreita com o cidadão têm 
a obrigação de estar na retaguarda de ações que impactem positivamente o meio 
ambiente... os Cartórios de Registro de Imóveis possuem relação inerente ao direito de 
propriedade, tornando viável o estabelecimento de ações neste sentido. Ademais, vale 
lembrar que vincular a imagem de sustentabilidade ao cartório reflete positivamente no 
reconhecimento do cidadão, agregando relevância ao próprio serviço prestado”.   
    
Marcelo Augusto Santana de Melo – Oficial do Registro de Imóveis e Anexos de Araçatuba e 
Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ARISP.

“A ARISP mostra preocu-
pação com o meio ambien-
te. Está fazendo a sua parte 
com as ações de sustenta-
bilidade e com a neutrali-
zação de CO2, dos Cartó-
rios de Registro de Imóveis 
de todo o Estado de São 
Paulo. Um trabalho mara-
vilhoso! Parabéns!”. 
Priscilla B. Cançado – esposa 
de André Cançado, que foi um 
dos vencedores da promoção: 
Final de Semana na Floresta 
dos Registradores.
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“SEMEAI   A  EDUCAÇÃO  E   A SUSTENTABILIDADE, 
POIS ESSAS SÃO AS ESTRADAS QUE LEVAM AO 
FUTURO PERFEITO E ETERNO”.
Dr. Jair Ponceano Nunes, Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Matão - SP. 
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