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COMODIDADE

Com objetivo de me-
lhor atender o cidadão 
eleitor, tanto na localiza-
ção quanto na acessibili-
dade e na humanização 
do atendimento  para 
oferecer melhores con-
dições físicas, o Cartório 
da 19ª Zona Eleitoral de 
Tangará da Serra atende-
rá a partir do dia 27 desse 
mês em um novo ende-
reço. Atualmente locali-
zado na Avenida Ismael 
José do Nascimento nº 
1961-W, no Jardim Tan-
gará II, o cartório passará 
a funcionar na Rua Fran-
cisco Pereira Ramos (Rua 
20), N.º 53-N, Centro.

De acordo com o chefe 
de cartório, Luis Gustavo 
Romko, a mudança de 
endereço já é uma vonta-
de bastante antiga, sendo 
uma reivindicação direta 
da população. “Sempre 
que o cartório estava no 
endereço da Avenida Is-
mael José do Nascimen-
to, haviam reclamações 
da população, pois o lo-
cal é afastado do centro 
e as pessoas precisavam 
resolver algumas coi-
sas de documentação 
ou multas. Para isso, 
precisava ir até o cen-
tro e depois retornar ao 
cartório, então torna-
va oneroso. Pessoas de 
baixa renda tinham que 
pegar moto táxi, então 
sempre foi mais difícil”, 

relatou o chefe de car-
tório, destacando que 
os servidores estão há 
aproximadamente um 
ano tentando mudar de 
local.

“Vai ficar bem mais 
perto das agências ban-
cárias, para assim facili-
tar o acesso e pagamen-
to de multas, ou alguma 
outra coisa que o eleitor 
precise resolver. Além 
disso, é um prédio com 
melhor estrutura para 
atender a população”, 
disse. Para as adequações 
necessárias, o cartório 
suspenderá as atividades 
entre os dias 21 ao dia 
24, retornando normal-
mente os atendimentos 
no dia 27 desse mês, já 
em novo endereço.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Escolhidos os 
representantes 
da diretoria

APROSOJAGESTÃO 2018/2020

Novos delegados do núcleo da 
Aprosoja de Tangará são eleitos

A chapa 01, “Aprosoja 
Decidida”, foi a vencedora 
das eleições da Aprosoja. 
O novo presidente é Antô-
nio Galvan, agricultor em 
Sinop, e o vice-presidente é 
Fernando Cadore, de Prima-
vera do Leste.Foram 1.251 
votos (53,48%) para a chapa 
01 e 1.088 votos (46,52%) 
para a chapa 02, “Integrar 
para Fortalecer”, que tinha 
Elso Pozzobon como can-
didato a presidente e Alex 
Utida como vice-presiden-
te. “Agradeço a participação 
de todos que votaram por-
que sabemos que estamos 
em plena safra. Parabenizo 
o Elso e todos de sua cha-
pa pelo trabalho e agora é 
reunir com a nova diretoria 
para traçarmos os primeiros 
passos da nova gestão”, afir-
mou Galvan no final desta 

tarde. 
Diogo Antônio Rutilli, 

vice-presidente Oeste da 
Chapa 1, é de Tangará da 
Serra. “Estou muito feliz 
e só tenho a agradecer a 
todos os produtores. São 
muitos os trabalhos a se-
rem realizados e só está 
começando. Temos muitas 
lutas para batalhar e mui-
tos campos para vencer. 
Somos todos vitoriosos 
pelo processo democráti-
co que participamos. Es-
tamos, acima de tudo, na 
Aprosoja para representar 
os produtores porque eles 
nos elegeram e são os inte-
resses deles que precisam 
ser representados. Nosso 
discurso e forma de agir vai 
ser mais firme sim. A cha-
pa ‘Aprosoja Decidida’ vai 
ter decisão e podem contar 
com isso. ‘Aprosoja Decidi-
da, Produtor Representa-
do’”, concluiu Rutilli.

Os delegados que irão 
representar o núcleo da 
Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aproso-
ja) em Tangará da Serra 
nos próximos três anos 
foram eleitos na última 
terça-feira, 13. Larissa 
Maria Rivalta e Silva e 
Patrícia Regina Barbosa 
Pasa foram as delegadas 
escolhidas através do 
voto direto e Marcio Ni-
colli, que atuará como 
delegado coordenador do 
núcleo, foi indicado pelo 
Sindicato. Eles irão atuar 
na Gestão 2018/2020.

Mais de 90% dos as-
sociados compareceram 
ao Sindicato Rural para 
registrarem os seus vo-
tos que foram diretos e 
secretos, com etapas in-
formatizadas (urnas ele-

>> Gabriela Gonçalves
Ascom Sindicato Rural 
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Cartório funcionará na Rua 20, situada na região central de Tangará da Serra

Novos delegados

trônicas) e manuais (cé-
dulas de votação) para 
garantir a segurança e a 
eficiência no processo 
eleitoral.

O presidente do Sin-
dicato Rural de Tangará 
da Serra, Reck Junior, 
parabenizou a todos os 
produtores de alimentos 
que mais uma vez cum-
priram seus papeis de 
cidadania e comparece-
ram para votar. “Agora 
é trabalhar. É um ciclo 
normal que se renova e 
estamos muito felizes 
porque a causa é nobre 
para o que a gente busca 
que é mais desenvolvi-
mento no nosso Estado, 
gerando mais empregos e 
mais renda para todos os 
Matogrossenses”, disse.

“Nós, do Sindicato 
Rural, estamos de portas 
abertas para toda a socie-
dade, para os novos dele-
gados e novos membros 

da diretoria para que a 
gente continue na luta, 
buscando mais prospe-
ridade e desenvolvimen-
to para a nossa região e 
todo o Estado. Somos 
produtores de alimentos 
e temos as mesmas de-
mandas. As pautas e os 
desejos são os mesmos. 

O importante é que da-
qui pra frente a gente 
esteja unido em prol do 
desenvolvimento e cres-
cimento do Estado e da 
nossa atividade”, pon-
derou, ressaltando que 
o Sindicato é a casa do 
núcleo da Aprosoja na 
região.

19ª Zona Eleitoral de Tangará da 
Serra atenderá em novo endereço


