
Obras do Atacadão iniciarão no 
primeiro semestre de 2018 em Tangará

Empreendimento 
aguardado com ansie-
dade por autoridades 
públicas de Tangará da 
Serra e, principalmen-
te, pela população de 
toda a região, as obras 
do Atacadão terão início 
no primeiro semestre de 
2018. 

A confirmação foi fei-
ta pelo grupo da rede, 
durante visita do prefei-
to Fábio Martins  Jun-
queira (PMDB) a São 
Paulo, onde o chefe do 
Executivo se reuniu com 
diretores e reforçou o in-
teresse de toda a região 
com o empreendimento. 

“Devido a um incêndio 
que aconteceu em  uma 
filial em Rondonópolis,  
o grupo estava transfe-
rindo a vinda do Ataca-
dão para o ano de 2019, 
pois esse incidente al-
terou toda a tramitação 
de novos investimentos 
da rede. Quando soube-
mos disso, começamos 
a fazer contato com eles 
e reiteramos o interesse 
da população, demons-
trando que      é viável 
a implantação do Ata-
cadão aqui na nossa 
cidade”, comentou o 
prefeito Fábio, ao des-
tacar que a visita a São 
Paulo reforçou a vonta-
de dos diretores da rede 
em adiantar a vinda do 
empreendimento para 

Tangará. 
“Eles nos antecipa-

ram que já estavam se 
esforçando para trazer 
o Atacadão em 2018, 
como estava inicialmen-
te previsto, e o nosso 
contato pessoal fortale-
ceu isso. A diretoria nos 
deu a garantia que na 
assembleia anual, que 
acontece em dezembro 
na França, será apresen-
tada a implantação do 
Atacadão aqui em nossa 
cidade no ano que vem. 
Ficou registrado que  no 
primeiro semestre de-
verá iniciar as obras”, 
explicou Junqueira. “O 
Atacadão vai agregar 
valor ao município, e já 
estou muito feliz com 
isso”, concluiu.
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Atacadão vai gerar 
cerca de 300 empregos 
diretamente

EMPREGABILIDADE CONCILIAÇÃO

Mutirão fiscal tem saldo de mais 
de R$ 3 milhões negociados

Ficamos muito 
contantes e convic-

to que, se Deus quiser,   
no início de 2018 te-

remos uma grata sur-
presa desse empreen-

dimento para Tangará 
da Serra e região”, 

afirma Bezerra.

Com a vinda do Ata-
cadão para Tangará da 
Serra, a geração de em-
prego deverá aumen-
tar no município. De 
acordo com estimativa 
do secretário interino 
de Indústria, Serviços 
e Comércio, Welling-
ton Bezerra, a estima-
tiva é que o grupo ren-
da aproximadamente 
300 empregos diretos. 
“Além disso, a rede irá 
gerar 600 empregos in-
diretos, então é um em-
preendimento que vai 
impulsionar a emprega-
bilidade no município 
e gerar toda a cadeia de 

serviço e oferta para a 
população da região. 
Ganha o município de 
Tangará e também as 
cidades vizinhas”, re-
latou o secretário, que 
acompanhou o prefeito 
Fábio Martins Junquei-
ra na reunião com dire-
tores do Atacadão, em 
São Paulo.

“Foi uma reunião 
muito produtiva, e a 
presença do prefeito 
Fábio foi muito im-
portante. Acreditamos 
que conseguimos sen-
sibilizar a diretoria. O 
cronograma aprovado 
irá abrir espaço para 
que algumas obras se 
antecipem, e Tangará 
da Serra tem chances 
de entrar dentro dessa 
programação. Ficamos 
muito contantes e con-
victo que, se Deus qui-
ser,   no início de 2018 
teremos uma grata sur-
presa desse empreendi-
mento para Tangará da 
Serra e região”, finali-
zou Bezerra.

A Prefeitura Munici-
pal de Tangará da Serra 
juntamente com o Cen-
tro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) e o Poder Judi-
ciário promoveu no de-
correr da semana passada 
o Mutirão de Conciliação 
Fiscal. A ação aconteceu 
na Biblioteca do Centro 
Cultural Pedro Alberto 
Tayano Filho, onde milha-
res de pessoas estiveram 
negociando seus débitos 
fiscais, totalizando o mon-
tante de R$ 3.058.974,62 
negociados.

De acordo com a Pro-
curadora do Município, 
advogada Cristina Luce-
na Pereira Dias, os valo-
res deverão entrar nos 
cofres públicos do muni-
cípio somente se os con-
tribuintes efetuarem o 
pagamento acordado. “O 
mutirão superou nossas 
expectativas. A ação aju-
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Visita de prefeito em São Paulo viabilizou início de obras do empreendimento

Mutirão aconteceu  no decorrer da semana passada, no Centro Cultural

dará na solução pacífica 
das pendências judiciais 
da execução fiscal. Além 
disso, irá atualizar a re-
ceita do Município, pois 
os débitos negociados 
são vencidos e anterio-
res a 31 de dezembro de 
2016”, explicou a Procu-
radora,  destacando que 
o mutirão de conciliação 
foi uma grande oportuni-

dade dos munícipes que 
possuíam algum tipo de 
débito quitarem a ques-
tão e solucionar de uma 
vez por todas suas pen-
dências com a municipa-
lidade.

No total, a ação aten-
deu 1813 pessoas, sendo 
que dessas, 1485 reali-
zaram o acordo. “ A Pro-
curadoria Geral agradece 

imensamente aos con-
tribuintes que compare-
ceram, aos funcionários 
que ficaram até depois 
do expediente e também 
a pareceria com o Judi-
ciário através do Cejusc. 
Agradecemos também aos 
funcionários da Sefaz/Se-
plan, assim como aos con-
ciliadores voluntários”, 
agradeceu a advogada.
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