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Prefeito de Barreiras visita bairros e fala das perspectivas para 2014 
A Prefeitura de Barreiras trabalha com a 
perspectiva de que, nos próximos anos, a 
cidade venha a ganhar uma nova roupa-
gem. Em visita a alguns bairros da cida-
de, tais como Vila Rica, Barreiras I, Vila 
Regina e Centro, no dia 16 de dezembro, 
o prefeito Antônio Henrique avaliou as 
problemáticas, apresentou um rápido 
balanço da sua gestão neste primeiro 
ano de governo, ponderando os esforços 
que foram realizados para organizar as 
finanças da prefeitura e torná-la apta a 
contrair novos projetos junto às esferas 
estadual e federal e falou das perspecti-
vas para o ano de 2014.
O chefe do executivo municipal falou 
das principais dificuldades enfrentadas 
neste ano de 2013, entre elas, a questão 
da infraestrutura da cidade e o pagamen-
to dos servidores. ......Pág..03
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2014 

 
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, 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, 
com empregados ou não, 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 do exercício de 2014, 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 efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 
2014, em qualquer estabelecimento 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, repassadas 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, e o 
7º Termo Aditivo, celebrado entre a CNA e a SRFB, 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, diretamente, à Federação da 
Agricultura do Estado onde tem 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. Eventuais impugnações 
administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser 
feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito, 
enviada pela CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, 
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações 
poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da 
Agricultura do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente à CNA, por 
correio, no endereço acima mencionado. 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, 17  de dezembro de 2013.  

                                                          Kátia Regina de Abreu 
          Presidente 
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Prefeito de Barreiras visita bairros e fala das perspectivas para 2014 

A Prefeitura de Barreiras trabalha com a perspectiva de que, nos 
próximos anos, a cidade venha a ganhar uma nova roupagem. 
Em visita a alguns bairros da cidade, tais como Vila Rica, Barrei-
ras I, Vila Regina e Centro, no dia 16 de dezembro, o prefeito An-
tônio Henrique avaliou as problemáticas, apresentou um rápido 
balanço da sua gestão neste primeiro ano de governo, ponderan-
do os esforços que foram realizados para organizar as finanças da 
prefeitura e torná-la apta a contrair novos projetos junto às esfe-
ras estadual e federal e falou das perspectivas para o ano de 2014.
O chefe do executivo municipal falou das principais dificuldades 
enfrentadas neste ano de 2013, entre elas, a questão da infraes-
trutura da cidade e o pagamento dos servidores.
Falando em infraestrutura, o prefeito foi às ruas vê de perto os 
problemas enfrentados pelos moradores e destacou a retomada 
da obra do esgotamento sanitário. “Já foram realizados mais de 
60 km de tapa buraco, mas o asfalto está comprometido, satura-
do precisamos fazer uma recapagem e no local que precisar fazer 
nova base iremos fazer”, disse Antônio Henrique.
O prefeito ressaltou o acoplamento com a Embasa, salientando 
mais uma vez que depende da execução das obras de esgotamen-
to sanitário para posteriormente pavimentar as ruas de Barrei-
ras. “Todo primeiro ano de governo é muito difícil e a população 
sabe como encontramos o município de Barreiras, mas estamos 
trabalhando para resolver os problemas da nossa cidade. Depen-
demos da conclusão das obras do esgotamento sanitário para de-
pois fazermos a pavimentação asfáltica, e boa parte dos trabalhos 
depende praticamente das ligações domiciliares que ainda não 
foram concluídas”, disse o prefeito pedindo um pouco mais de 
paciência por parte da população.
Pagamento de servidores
As dificuldades com o pagamento dos servidores, o gestor disse 
que ocorrem em função dos salários atrasados deixados pela ex-
-prefeita na ordem de 12 milhões, o elevado percentual de folha 
de pagamento na ordem de 59,76%, e ainda devido o repasse do 
Fundeb ser abaixo do necessário para pagar a educação.
Pontos positivos
Como resultado positivo, o chefe do executivo municipal citou 
a certidão do INSS e PASEP, no qual tornou o município apto a 
contrair novos projetos junto às esferas estadual e federal, men-
cionou também o faxinasso; a modernização e ampliação da 
coleta de lixo através de contêineres (a cidade conta com cerca 
de 300 contêineres principalmente nos bairros mais distantes do 
Centro); operação tapa buracos; a inauguração da nova Central 
de marcação de consultas prevista ainda para este mês (terá em 
média 400 lugares sentados e transição para marcação online. 
A intenção é acabar com as filas); o posto de Barreirinhas com 
atendimento até às 22 horas; retomada de marcação de exames, 
especialidades e procedimentos; atendimento no Hospital Euri-
co Dutra; ampliação do atendimento médico com a chegada de 
17 médicos cubanos.
O governo municipal garante que ainda este mês serão inaugura-
dos, os PSFs da Barreirinhas e Vila Nova, a Praça Antônio Geral-

do e a Avenida Sebastião Ferreira (acesso ao HO).
Esperando o Carnaval
Pensando em uma das festas mais esperadas do ano, o Carnaval 
de Barreiras, o prefeito Antônio Henrique garante que a partir 
do mês de janeiro as Avenidas Cleriston Andrade e ACM serão 
recuperadas, assim como as calçadas objetivando melhores con-
dições aos foliões.  “Não tivemos condições para realizar o carna-
val este ano, pois estávamos com mais de 12 milhões para pagar 
só de funcionários e eu seria muito irresponsável gastar com a 
festa, mas em 2014 podem ter certeza que teremos o melhor car-
naval dos últimos tempos”, garantiu.
Perspectivas para 2014
O governo municipal anseia inúmeras ações para o ano de 2014, 
entre elas, a licitação do novo Sistema Integrado de Transportes 
e implantação dos azulzinhos; conclusão do esgotamento sanitá-
rio – início do Programa de asfalto de qualidade da cidade; início 
da obra de macro drenagem e urbanização do Loteamento São 
Paulo, Morada da Lua e Vila Regina (estimado em 51 milhões); 
início da construção de três novas escolas na sede e na zona ru-
ral, conclusão das creches; mais de 3.500 moradias do Projeto 
Minha Casa, Minha Vida; conclusão de CEU da Cascalheira – 
Centro Unificado de Arte e Cultura; municipalização do trânsi-
to, sinalização e organização; construção de Centro de Atletismo 
na região da Antiga Turbinas, dentre outras ações.

Texto e fotos: Cheilla Gobi
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