
Imunização de adultos passará para
salas da rede municipal de saúde
 | NA PRÓXIMA SEMANA, PÚBLICO SERÁ DIRECIONADO PARA RECEBER DOSES NAS UNIDADES DE SAÚDE
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A partir da próxima segun-
da-feira (7), a vacinação 
contra a covid-19 dos 

adultos será realizada nas 
49 salas de imunização da 
rede municipal de saúde em 
Uberlândia. Neste sábado (5) 
e domingo (6), a Prefeitura 
realizará um mutirão para que 
o público consiga completar o 
esquema vacinal. 

Para a ação do final de 
semana, serão convocadas 
pessoas aptas a receberem a 
dose de reforço. A imunização 
ainda acontecerá no Ginásio da 
UTC (entrada Getúlio Vargas) e 
no Centro Municipal de Cultura. 

Já na próxima segunda-fei-
ra (7) até a sexta-feira (11), a 
vacinação para estas pessoas 
será realizada em 49 salas 
de vacina das unidades mu-
nicipais de saúde. Segundo 
o Município, essa descentrali-
zação é uma forma de facilitar 
ainda mais o acesso às doses. 
Devem comparecer aos locais 
de vacinação somente quem 
recebeu a confirmação do 
agendamento com o horário 
e o local.

A Prefeitura reforçou que 
os pontos no Ginásio do UTC 
e Centro Municipal de Cultura 
serão utilizados em ações futu-
ras de vacinação.
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Neste sábado 
(5) e domingo 
(6), Prefeitura 
realiza mutirão 
da imunização

Os cartórios de Registro de Imó-
veis brasileiros foram criados na 
segunda metade do século XIX, 
ainda durante o período imperial. 
Mas engana-se quem pensa que 
eles foram influenciados apenas 
pelo sistema jurídico português. 
“O atual Código Civil de Portugal, 
de 1966, assim como o brasileiro, 
de 1916, basearam-se no modelo 
alemão. Por isso, nossos cartórios 
possuem mais semelhanças com 
os germânicos, cujas instituições 
milenares influenciaram a base 
que temos hoje”, explica o pro-
fessor Aflaton Castanheira, doutor 
em Direito Constitucional pela Fa-
disp e pós-doutor em Direito Civil 
pela Universidade de Coimbra.

Apesar disso, há diferenças 
entre o que é praticado no Bra-

sil e na Alemanha. As principais 
podem ser encontradas na pre-
sunção do registro da proprie-
dade. “Enquanto a germânica é 
absoluta, por aqui ela é relativa. 
Ou seja, o registro pode ser anu-
lado em caso de erro ou vício”, 
analisa Aflaton. Essa presunção 
faz com que o sistema registral 
alemão atue mais próximo ao 
Judiciário – o que não ocorre em 
terras brasileiras.

E a influência positiva desse 
trabalho extrajudicial é sentida 
na própria Constituição Brasileira, 
quando estabelece, por exemplo, 
a prerrogativa de a Defensoria 
Pública agir nos planos judicial 
e extrajudicial. “Tudo que saiu da 
Justiça e veio para os cartórios 
vem funcionando muito bem. 

Dentro do sistema registral, o 
maior impacto recente é senti-
do na passagem da usucapião 
para os cartórios, o que garante 
o direito à propriedade de forma 
mais rápida nos casos em que 
não há disputa.”

Outra importante diferença é a 
forma de ingresso na carreira. No 
Brasil, ao contrário do que ocorre 
em outros países, os profissionais 
são concursados. “Somos uma 
carreira jurídica especializada, tal 
qual a magistratura, advocacia, 
Defensoria Pública ou Ministério 
Público. Somos agentes públicos, 
com múltiplas funções sociais a 
favor da população. Isso é histó-
rico, ocorrendo aqui e no mundo, 
sobretudo em países mais desen-
volvidos”, finaliza o professor.

Experiência alemã nos cartórios brasileiros
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