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Sesc é entregue à população barreirense

A cidade de Barreiras acaba de ganhar um espaço mo-
derno, amplo e novo. O Sistema Fecomércio Bahia, atra-
vés do Serviço Social do Comércio - Sesc, inaugurou 
oficialmente neste domingo, 15, a sua primeira unidade 
no Oeste baiano. A cerimônia que marcou o início das 
atividades recreativas e culturais contou com a presença 
de autoridades civis e militares, conselheiros, diretores, 
e servidores do Sistema Fecomércio, jornalistas, além de 
toda a comunidade.
A partir de agora, as portas estão abertas para atender 
aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turis-
mo, seus dependentes e a comunidade, com serviços e 
atividades nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e 
assistência. ....................................Pág... 03

Sesc Barreiras é a primeira unidade no Oeste baiano
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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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Sesc é entregue à população barreirense

Sesc Barreiras é a primeira unidade no Oeste baiano

A cidade de Barreiras acaba de ganhar 
um espaço moderno, amplo e novo. O 
Sistema Fecomércio Bahia, através do 
Serviço Social do Comércio - Sesc, inau-
gurou oficialmente neste domingo, 15, a 
sua primeira unidade no Oeste baiano. A 
cerimônia que marcou o início das ativi-
dades recreativas e culturais contou com a 
presença de autoridades civis e militares, 
conselheiros, diretores, e servidores do 
Sistema Fecomércio, jornalistas, além de 
toda a comunidade.
A partir de agora, as portas estão abertas 
para atender aos trabalhadores do comér-
cio de bens, serviços e turismo, seus de-
pendentes e a comunidade, com serviços 
e atividades nas áreas de educação, saúde, 
cultura, lazer e assistência.
Além da programação esportiva e cultu-
ral, os presentes puderam conferir, orien-
tações sobre diabetes, hipertensão, orien-
tações de saúde bucal, estudos ambientais, 
histórias com o professor Osmar, exposi-
ção do artista plástico Ataliba Lima, aula 
de hidroginástica, banhos de piscina para 
a criançada, oficina de dança, apresenta-
ção local cultural do grupo de capoeira, 
show do artista local Elano Santarém, e a 
apresentação principal de Ademário Co-
elho.
Construído num terreno de 27 mil m² do-
ado pela prefeitura local, o centro de ativi-
dades possui módulo de educação, teatro 
com 300 lugares, galeria de exposições, 
biblioteca, parque aquático, lanchonete, 
academia, salão de jogos, quadra polies-
portiva, quadra coberta e consultórios 
odontológicos, totalizando oito mil me-

Texto e fotos: Cheilla Gobi

tros quadrados de área construída.
Para Kelson Gonçalves que representou o 
presidente do Sistema Fecomércio Bahia, 
Sesc, Senac Carlos Fernando, é uma sa-
tisfação imensa trazer este equipamento 
para Barreiras. “O Sesc traz uma gama 
de serviços nas áreas de  educação, cul-
tura, lazer e entretenimento. São poucos 
os equipamentos no estado semelhantes a 
este, e Barreiras a cidade líder da região 
oeste foi escolhida para está recebendo ta-
manho equipamento, pronto para ser usa-
do, é claro que não depende unicamente 
do Sesc para fazer com que o equipamen-
to funcione, depende também da comu-
nidade barreirense adotá-lo e para isso 
estaremos juntos, dando todo o apoio”, 
garantiu Kelson.
De acordo com Ismael Donato da Uni-
dade do Sesc de Barreiras, a mais nova 

unidade atenderá aos trabalhadores do 
comércio de bens, seus dependentes e a 
comunidade de Barreiras e entorno, com 
serviços e atividades. “Nós temos uma 
programação anual, e vale ressaltar que o 
nosso equipamento está à disposição da 
população barreirense, inclusive na forma 
de locação”.
O módulo educacional já está em opera-
ção desde março deste ano com turmas 
de Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental, totalizando 160 alunos. O módulo 
possui 10 salas de aula, biblioteca, sala de 
inclusão digital, refeitório, brinquedoteca 
e salas administrativas.
Em breve os comerciários e dependentes 
da região serão cadastrados para obter a 
habilitação da Carteira Social Sesc, que 
é o passaporte para o acesso aos serviços 
e atividades que serão desenvolvidos na 
unidade.
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