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Kelly Magalhães reúne lideranças políticas
e amigos em confraternização 

A deputada estadual Kelly Magalhães reuniu lideranças políticas, amigos e familiares em uma confraterniza-
ção realizada no Country Club Rio de Ondas em Barreiras. 

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto
Hora de confraternizar, de projetar 
o futuro! Na noite desta quinta-fei-
ra, 13, a deputada estadual Kelly 
Magalhães reuniu aliados do par-
tido PCdoB, lideranças políticas 
de diferentes municípios da região 
oeste, familiares e amigos em festa 
de confraternização, no Country 
Clube Rio de Ondas. Na ocasião a 
parlamentar avaliou as atividades 
realizadas durante os dois anos de 
mandato e fez ainda projeções para 
o futuro.
“Esse é o momento de refletir sobre 
todas as ações realizadas e avalio 
positivamente esses dois anos de 

mandato, apesar dos desafios por 
ser uma deputada de uma região 
distante e ainda com muitos desa-
fios a serem superados. E ser base 
de governo nos ajuda, mas traz cer-
tas implicações por ser a cobrança 
maior. Portanto, abraçamos várias 
causas, lutas e eu tenho sentido que 
vamos continuar neste caminho de 
trabalhar pelo oeste, de fazer com 
que esta região seja referência no 
desenvolvimento da Bahia”, desta-
cou Kelly.
Entre as ações a deputada destacou 
a luta com a realização da audiên-
cia pública para a implantação da 
Universidade Federal do Oeste e a 
construção do presídio. “Essas lu-
tas não são de agora acontecem há 
muito tempo. As lutas que temos 
implementado para abrir as estra-
das da região oeste da Bahia para 

consolidar este desenvolvimento”, 
afirmou.
Kelly frisou ainda a sua candida-
tura como vice-prefeita no muni-
cípio de Barreiras. “Esse é um mo-
mento de reunir e confraternizar 
especialmente pelo ano de 2012, 
no qual eu concorri como vice-
-prefeita na chapa com a prefeita, 
Jusmari Oliveira. Quero agradecer 
aqueles que abraçaram esta luta 
conosco foram solidários e com 
certeza reconheceram nosso es-
forço”.
Lideranças de vários municípios 
prestigiaram o evento, a exemplo 
do prefeito eleito de Catolândia Pi-
mentel e vice-prefeita Valda, pre-
feito de Angical, Leopoldo Neto 
(Pôpo), vice-prefeito de Formosa 
do Rio Preto, Gerson Bonfanti, ex 
– prefeito de Baianópolis Corsino 
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Neto, vereadores de Buritirama, 
Angical, Baianópolis, Riachão, Ca-
tolândia e Barreiras. O evento con-
tou ainda com a presença do depu-
tado federal Oziel Oliveira.
A deputada almeja o fortalecimen-
to do mandato, e ainda estreitar la-
ços. “Esperamos estreitar vínculos 
com essa base ampla que nós cons-
truímos no oeste da Bahia. Pela 
primeira vez o PCdoB a partir do 
meu mandato de deputada estadu-
al consegue ampliar a presença nas 
câmaras de vereadores, vice-pre-
feitos eleitos como o de Formosa e 
Catolândia, e agora é hora de pro-
jetar e ampliar inclusive esta ação 
do partido aliado com os anseios 
da sociedade e também com o nos-
so mandato”, afirmou Kelly.
No evento, denominado de “As-
sembleia do mandato”, a deputada 
prestou contas e ouviu sugestões 
daqueles que estão afinados com o 
seu mandato que segundo a parla-
mentar, não é apenas da deputada 
Kelly, e sim de muitos setores que 
ajudaram a construir e consolidar 
até os dias atuais.
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Estelionatário aplica golpes 
no comércio de Barreiras 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Barreiras alerta os comerciários sobre 
um estelionatário que está aplicando 
golpes na cidade. 
Segundo informações da polícia civil, 
Edimar da Silva Soares, de 21 anos de 
idade, fugiu com vários equipamentos 
da empresa CEPAT – Centro de Pes-
quisas e Assessoria em Transportes, 
que totalizam cerca de R$ 866,50.
O rapaz foi procurado pela empresa 

e não foi encontrado. Um boletim de 
ocorrência foi registrado no Comple-
xo Policial de Barreiras.
De acordo com pesquisa realizada em 
um site de crédito, depois de ter fugi-
do, Edimar fez compras nas lojas Vivo 
AS e Armazém Paraíba.
Lojistas, segue os dados do esteliona-
tário para a proteção de sua empresa:

Edimar da Silva Soares
RG 14646870 80 SSP/BA
CPF 050.397.865-57
CTPS 3276210
SÉRIE 0030-BA

Fonte: Assessoria CDL
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2013

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produto-
res Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, 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, vêm NOTIFICAR 
e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel 
rural e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enqua-
drados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamen-
to das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 
2013, devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 
578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efe-
tuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2013, em qualquer estabe-
lecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima 
indicada, 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, repas-
sadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com amparo no que 
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, remetidas, 
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. 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, diretamen-
te, à Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua reti-
rada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.
br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança 
da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra 
601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O 
protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da 
CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação 
ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. 
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de dezembro de 2012.
Kátia Regina de Abreu
Presidente


