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Prefeito de Barreiras discute implantação 
do curso de veterinária da Uneb

No último dia 14, o prefeito de Barreiras, Antonio Henri-
que, recebeu em seu gabinete o magnífico reitor da Uni-
versidade Estadual da Bahia (Uneb), Dr. José Bites de Car-
valho, acompanhado do secretário de Educação, Cosme de 
Carvalho, para tratar sobre a consolidação do campus da 
universidade no município.
Durante o encontro foi discutida a implantação do curso 
de medicina veterinária na Uneb de Barreiras, além de arti-
culações políticas para viabilizar investimentos na amplia-
ção das instalações do campus.
O prefeito Antonio Henrique colocou a prefeitura à dis-
posição da comunidade acadêmica e ressaltou que o mu-
nicípio tem agora um grande representante na Assembleia 
legislativa da Bahia, com a eleição de Antonio Henrique 
Júnior para o cargo, além do apoio de Cacá Leão, eleito de-
putado federal, e do vice-governador eleito, João Leão, que 
são fortes representantes do oeste baiano.
“Nossa região ganhou força política para pleitear recur-
sos por meio de emendas parlamentares, inclusive com a 
possibilidade de conquistar emendas de bancada, que são 
muito importantes para ampliar as ações das universidades 
em nossa cidade. Barreiras, além de ser um dos maiores 
exportadores de grãos, está se tornando a capital do conhe-
cimento”, destacou o prefeito.
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COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO DO SINDICATO MUNICIPAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES –BA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO 

 
Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais 
– SAFER – do Município de Riachão das Neves, Estado da Bahia, CONVOCA toda a categoria dos 
Agricultores(as) Familiares e Empreendedores(as) Familiares Rurais, todos amparados pela Lei 
nº11.326/06, da Base Territorial do município acima identificado, no Estado da Bahia para 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 14/12/2014, às 08:00hs. Em 1º convocação e 
às 08:30hs em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, no Centro Comunitário Jesus de 
Nazaré S/N , Centro, Município de Riachão das Neves, Estado da Bahia, CEP.: 47.970-000. Para 
deliberar sobre a seguinte pauta: 1– aprovação da dissociação da categoria acima mencionada, todos 
amparados pela Lei n.11.326/06, da representação do sindicato dos trabalhadores Rurais – STR e do 
SINTRAF da base Regional do Município citado acima, estado da Bahia: 2-Fundação do Sindicato da 
Categoria – SAFER: 3-Discussão e Aprovação do Estatuto Social: 4-Eleição e Posse da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal:  5-Outros assuntos correlatos. Riachão das Neves-BA. 17/11/2014. 
 

GILENO LIMA CARDOSO 
Presidente da Comissão Provisória 
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