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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Profissionais de imprensa já podem fazer 
o credenciamento para cobertura da Bahia 

Farm Show 2018

Está aberto desde segunda-feira (09), e se estende até 09 de maio, 
o credenciamento para jornalistas e demais profissionais da área 
interessados em fazer a cobertura da maior feira de tecnologia 
agrícola e negócios do Norte/Nordeste brasileiro, a Bahia Farm 
Show. Durante um mês, os profissionais de imprensa podem 
acessar o site oficial do evento www.bahiafarmshow.com.br e se 
cadastrar, preenchendo o formulário com dados pessoais e nome 
da empresa. O credenciamento é limitado a dois profissionais 
por veículo, obrigatoriamente maiores de 18 anos.
“Este ano abrimos o credenciamento com antecedência justa-
mente para facilitar a organização e a distribuição das creden-
ciais, agilizando, assim, o acesso dos profissionais ao evento. É 
um processo simples e rápido, basta preencher o formulário no 
site. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas terão um mês para isso. 
Depois, retira as credenciais na entrada da feira, apresentando 
documento de identidade. Os que perderem esse prazo não fica-
rão de fora, pois também será possível realizar o credenciamento 
na chegada da Bahia Farm, porém, é sempre bom antecipar para 
evitar filas e agilizar o processo”, explica a coordenadora de Co-
municação da Bahia Farm Show, Catiane Magalhães.
Durante os dias da Bahia Farm Show 2018, de 29 de maio a 02 
de junho, os profissionais de comunicação contarão com o apoio 
da Sala de Imprensa, onde uma assessoria própria da feira estará 
à disposição com sugestões de pautas, fontes e informações. O 

espaço estará equipado com computadores, impressoras, rede 
wi-fi, estúdio de TV, lounge para descanso e contará com link 
exclusivo para o envio de vídeos, fotos e matérias.
No ano passado a feira recebeu mais de 85 profissionais de ve-
ículos locais, regionais e nacionais, com ênfase aos especializa-
dos no segmento do agronegócio. A cobertura foi divulgada por 
emissoras de TV’s, rádios, além de jornais, internet, revistas e 
agências de notícias, sendo 41 da Bahia (capital e região oeste) 
e 44 de abrangência nacional. A TV Globo é o veículo oficial da 
Bahia Farm Show.

SERVIÇO:

Bahia Farm Show 2018
Data: 29 de maio a 02 de junho
Local: Complexo Bahia Farm Show: BA 020/242, km 535 - 
Luís Eduardo Magalhães – Bahia
www.bahiafarmshow.com.br

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:
Hebert Regis – (77) 99978 0913 ou hebert@araticum.jor.br
Nádia Borges – (77) 99115 8050 ou nadia@araticum.jor.br
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E D I T A L 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL 

PESSOA FÍSICA 
EXERCÍCIO DE 2018 

 
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 
arrecadação da 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 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 2018, 
em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da 
CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 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 8º 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 poderá 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.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à 
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 enviado 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,  10 de abril de 2018. 
 
 

João Martins da Silva Júnior  
Presidente da Confederação  
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