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Governador visita Riachão das Neves e 
inaugura sistema de abastecimento

 de água em São José

Foi com grande festa que a comunidade do distrito de São José 
do Rio Grande, em Riachão das Neves, recebeu o governador Rui 
Costa e o vice João Leão, acompanhados do prefeito, Hamilton 
Lima e da primeira Dama e Secretária de Administração e Finan-
ças, Célia Lima, no dia 25 de abril, para a inauguração do sistema 
de abastecimento de água na comunidade. `                       Pág .. 03
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2015 

 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as 
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais 
com base no Decreto-lei nº 1.166/71, com redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe 
sobre a Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e 
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vem NOTIFICAR e CONVOCAR os 
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados 
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e 
c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-
lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá 
ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2015), 
constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e 
atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base 
nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via 
postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da 
Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do 
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da 
CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra o 
lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, 
por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é 
composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores 
Rurais.  
 

Brasília, 28 de abril de 2015. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente 
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Foi com grande festa que a comuni-
dade do distrito de São José do Rio 
Grande, em Riachão das Neves, rece-
beu o governador Rui Costa e o vice 
João Leão, acompanhados do prefeito, 
Hamilton Lima e da primeira Dama e 
Secretária de Administração e Finan-
ças, Célia Lima, no dia 25 de abril, para 
a inauguração do sistema de abasteci-
mento de água na comunidade.
“Para mim, é uma alegria estar aqui. 
Agradeço a confiança do povo de São 
José, pois sei que estou participando 
de um momento histórico deste po-
voado. Não há coisa mais importante 
do que ter água e energia em sua casa. 
Portanto, vim reiterar meu compro-
misso de trabalhar muito para todos 
desta região”, ressaltou o governador.
O novo sistema de abastecimento vai 
beneficiar mais de 3.817 habitantes 
da localidade, com investimento de 
R$ 1.881.855, 51 e teve a obra execu-
tada pela Companhia de Engenharia 
Hídrica e de Saneamento da Bahia 
(Cerb). A rede de distribuição tem 6,5 
quilômetros e a estação de tratamento 
possui dois reservatórios e faz a capta-
ção de agua do Rio Grande, onde pas-
sa por um processo de dupla filtragem 
até chegar às residências.
Todas as famílias da localidade passa-
ram a ter água potável nas torneiras. 
Por meio do Programa Água para To-
dos, foi firmada ainda uma parceria 
entre o Governo do Estado e a Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa), ór-
gão do governo federal, que viabilizou 
a construção do sistema de tratamen-
to e distribuição de água.
O governador Rui Costa também en-
tregou ao município de Riachão das 
Neves, no povoado de Carlota, o Ane-
xo Carlota Joaquina do Colégio Esta-
dual Ivardo Pereira Bastos, e o anexo 
do Colégio Estadual Rodolfo de Quei-

Governador visita Riachão das Neves e inaugura sistema de 
abastecimento de água em São José

roz no assentamento Dom Ricardo.
Hamilton, um dos prefeitos mais atu-
antes da região, vem fazendo uma 
gestão com iniciativas inovadoras, 
pautada na ética e na moralidade ad-
ministrativa. No seu pronunciamento 
disse Riachão ter saído de um quadro 
de quatro anos de escuridão e atraso.   
“O início foi de muita luta diante dos 
problemas que encontramos, mas hoje 
podemos dizer que estamos começan-
do a colher os frutos desses esforços”, 
afirma Hamilton.
Hamilton agradeceu a visita do gover-
nador e o entregou uma nova pauta 
de reivindicações, a principal delas a 

pavimentação asfáltica da estrada que 
liga a BR 135 a sede do distrito de São 
José.
As principais ações de sua administra-
ção são norteadas pelo planejamento 
e racionalidade com economicidade, 
elaboradas a partir das prioridades da 
população. O objetivo é colocar em 
prática uma gestão pública eficiente 
capaz de promover serviços públicos 
com qualidade, assim construindo um 
novo modelo de prestação de serviço 
que permite solucionar os principais 
problemas da comunidade. No evento 
também foi distribuído um folder no-
minando as principais obras implan-
tadas nestes dois anos de gestão.
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Edital de Convocação da UMOB

Senhor Prefeito,
A UMOB – União dos Municípios do Oeste da Bahia, cumprindo disposto no Esta-
tuto Social, convida Vossa Excelência para a Assembleia Geral Itinerante, que será 
realizada no município de Buritirama, no dia 07 de maio de 2015 (quinta-feira), às 
14:00 horas  com a seguinte ordem do dia:
1. Segurança Pública;
2. BR 020 – A BR-020 foi idealizada no final dos anos 50 pelo então presidente Jusce-
lino Kubitschek. Denominada “Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek” em home-
nagem ao seu idealizador, a BR-020 possui mais de dois mil quilômetros de extensão 
e liga o Planalto Central ao Nordeste, passando pelos estados de Goiás, Bahia, Piauí 
e Ceará. Ela começa em Brasília e termina em Fortaleza.
3. Assuntos Gerais; 
A Assembléia será realizada na data proposta com primeira chamada para as 
13h30mim e segunda chamada as 14:00 horas.
Local da reunião: Ginásio Poliesportivo Travessa 1° de Maio,n° 433, Centro, Buriti-
rama, BA.
Telefone: (77) 3613 3858 / 99426595/8124-1700 – umob@hotmail.com
 
Barreiras, 27 de Abril  de 2015.
UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA – UMOB.
José Marcelo Silveira Mariani– Presidente.

Campanha de vacinação 
contra Gripe inicia dia 04

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza (Gripe) 
2015 acontecerá no período de 04 a 
22 de maio, sendo 09 de maio o Dia 
Nacional de Vacinação. Segundo a 
Secretaria de Saúde Municipal, a 
meta estipulada para Barreiras é 
vacinar 80% da população que faz 
parte dos grupos prioritários.
Além de indivíduos com 60 anos 
ou mais de idade, serão vacinados 
os trabalhadores de saúde, gestan-
tes, puérperas (todas as mulheres 
até 45 dias após o parto), crianças 
na faixa etária de 6 meses a 4 anos, 
11 meses e 29 dias, portadores de 
doenças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clínicas 
especiais, a população privada de 
liberdade e funcionários do siste-
ma prisional, e, ainda, a população 
indígena.


