
Cuiabá/MT, 12 de setembro de 

2022 

 

 

 Prezado Presidente Rogerio Portugal Bacellar. 

 

 

 O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – 

SINOREG/MT, em nome de seus associados, congratula Vossa Senhoria por sua 

nomeação ao cargo de Presidente da ANOREG-BR e deseja-lhe as boas-vindas. 

 

 Manifestamos nossa disposição em estabelecer uma relação de diálogo e 

cooperação alinhada ao cumprimento da missão e das atribuições dessa Associação, 

assim como, desejamos-lhe sucesso no desempenho do exercício dessa importante 

missão, com votos sinceros de um trabalho fértil de realizações, que venham ao encontro 

dos mais altos e legítimos interesses dessa prestigiosa entidade de classe. 

 

 Aproveitamos este momento para destacar que, o SINOREG-MT estará 

representado, no coquetel de posse da nova Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 

do Conselho de Ética da ANOREG-BR, que será realizado no dia 14 de setembro de 2022, 

por seu Diretor Social, Dr. José de Arimateia Barbosa. 

 

 Cordialmente. 

 

Cuiabá, 12 de setembro de 2022. 
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 O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – 

SINOREG/MT, em nome de seus associados, congratula Vossa Senhoria por sua 

nomeação ao cargo de Presidente da ANOREG-BR e deseja-lhe as boas-vidas. 

 

 Manifestamos nossa disposição em estabelecer uma relação de diálogo e 

cooperação alinhada ao cumprimento da missão e das atribuições dessa Associação, 

assim como, desejamos-lhe sucesso no desempenho do exercício dessa importante 

missão, com votos sinceros de um trabalho fértil de realizações, que venham ao encontro 

dos mais altos e legítimos interesses dessa prestigiosa entidade de classe. 

 

 Aproveitamos este momento para destacar que, o SINOREG-MT estará 

representado, na Inauguração da Biblioteca, do Museu Nacional e da nova sede da 

Escola Nacional dos Notários e Registradores -ENNOR, que será realizado no dia 14 de 

setembro de 2022, por seu Diretor Social, Dr. José de Arimateia Barbosa. 

 

 Cordialmente. 

 

Cuiabá, 12 de setembro de 2022. 
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