Documentos de carros poderão
ser acessados por aplicativos
de celular
A exemplo do que já ocorre com o título de eleitor e com a
carteira nacional de habilitação (CNH), o registro e o
licenciamento de veículos automotores passaram a ter também
uma versão digital. O documento já pode ser baixado desde
ontem, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito
(CNH Digital), já disponível tanto para o sistema Android como
para o IOS.
A primeira unidade federativa a fazer uso deste documento é o
Distrito Federal, segundo disse o ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, durante a cerimônia de lançamento do
aplicativo para a capital federal. O aplicativo reúne, na
mesma plataforma, CNH, seguro obrigatório e Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Segundo o
ministro, a ideia do aplicativo é facilitar a vida do cidadão
e diminuir as filas dos departamentos de trânsito.
Apesar de não haver, até o momento, um prazo definido para que
os departamentos de trânsito das demais unidades federativas
passem a adotar a versão eletrônica do documento, a
expectativa do diretor do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), Maurício Alves, é de que até o final do ano todos
estados já estejam
operando com o aplicativo.
Para ter o documento em seu celular, é necessário que o
proprietário do veículo esteja em dia com o licenciamento.
Quem já tem a CNH Digital não precisa fazer o download da
Carteira Digital de Trânsito, basta apenas atualizar o
aplicativo da CNH Digital. Em seguida, basta adicionar o CRLV
Digital e informar o número do Renavam e o código de segurança

impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV), que é o
antigo DUT.
(Agência Brasil)
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
– JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117
7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

