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Bahia Farm Show:
estréia em grande estilo!
NESTA EDIÇÃO
Pesquisa de ponta – 12 mil
metros quadrados de tecnologia em variedades adaptadas
ao Oeste da Bahia.

Mercado aquecido promete
sucesso da Bahia Farm Show

Banco do Nordeste, Banco
do Brasil, Bradesco e Desenbahia – condições facilitadas para garantir o acesso aos
produtos da Bahia Farm Show.
Responsabilidade Social Aiba e BNB assinam 10 convênios no valor total de R$380
mil para o Fundesis.
E mais: toda a programação
de palestras, reuniões e
workshops para deixá-lo ainda mais bem informado.

É

apenas a primeira edição, mas a Bahia Farm Show já
nasce como a maior Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios da Bahia. São 150 expositores das mais diversas marcas de máquinas, implementos e insumos agrícolas, além de
bancos, entidades de fomento e muitos outros, em um grande
encontro entre a demanda e a oferta. O bom momento que
vive o agronegócio no Brasil anima os organizadores da Bahia
Farm Show, que esperam superar nesta edição as marcas

alcançadas na feira anterior, em número de visitantes e geração de negócios.
A Bahia Farm Show é uma realização da Associação de
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Fundação Bahia,
Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Associação de Revendedores de Máquinas e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e Prefeitura Municipal
de Luís Eduardo Magalhães.

I Leilão Bahia Farm
Show Prenhezes e
Animais
04/06, 20h - ACCB
(77) 9993-9999
Leilão Leite e Touros
Bahia Farm Show
05/06 19h - Acrioeste
(77) 3611-5027
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Palavra do presidente

S

Humberto Santa Cruz
Filho
Presidente da Bahia
Farm Show

eis meses. Esse foi o tempo que levou para o sonho ganhar corpo e
virar realidade. Primeiro, veio o desafio: criar uma nova marca, apresentá-la ao público e convencer o mercado, os Governos e as entidades a
apostar no nosso projeto. De concreto, apenas a certeza de que não partíamos do zero: uma região que se fez em menos de duas décadas, chegando
ao status de grande fronteira agrícola nacional, tem muito o que mostrar e
nenhuma vitrine pode ser melhor que uma grande feira.
Outro trunfo que nos impeliu a enfrentar esse desafio foi a experiência que
nós, produtores do Oeste, adquirimos em somar forças, sem o quê nada do
que hoje se verifica aqui em produção, produtividade, profissionalismo e
tecnologia no agronegócio seria possível. Com a feira, não poderia ser diferente. As entidades representantes do agronegócio se uniram e assim nasceu uma nova grife: a Bahia Farm Show.
Diante do sucesso que já se anuncia, só me resta agradecer a todos os que
contribuíram para torná-la realidade, desejar a todos bons negócios e dizer:
Até 2009!

Complexo Bahia Farm Show

M

ais que um parque de exposições, o Complexo Bahia
Farm Show é um centro de pesquisa a céu aberto.
A área de 200 hectares é própria e exclusiva da feira, e
breve não terá um único dia de ociosidade. Isso porque,
além das áreas de exposição, onde se distrubuem os estandes durante o evento, ele está sendo estruturado para
concentrar todas as pesquisas e experimentos conduzidos pela Fundação Bahia ao longo do ano. “Hoje nossos
campos experimentais estão espalhados por diversas fazendas da região. Em pouco tempo estarão todos concentrados no mesmo lugar, o Complexo Bahia Farm

Show. Essa convergência dos trabalhos para uma mesma área favorece o trabalho do pesquisador e potencializa os resultados”, explica o coordenador da Bahia Farm
Show, Alex Rasia.
O parque dispõe de cinco pivôs de irrigação nos
quais serão planStados soja, milho, algodão, café, canade-açúcar, girassol, dentre outras. Também estão sendo construídos um Centro de Pesquisa e Difusão de
Tecnologia Agrícola, com previsão de conclusão ainda este ano, e uma escola técnica profissionalizante
voltada para o agronegócio.
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BNB, BB, Bradesco e Desenbahia
facilitam acesso às tecnologias

T

rês dos mais importantes agentes financiadores do agronegócio brasileiro, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Bradesco, e ainda a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia)
estão participando da Bahia Farm Show.
A consolidação do crescimento do setor
agrícola, cujo movimento de retomada
começou no ano passado, após uma temporada de frustrações que se arrastava
desde 2004, contribuiu para as adesões
e gera boas expectativas.
Disputando a preferência dos aproximadamente 25 mil visitantes esperados
para o evento, cada um desses bancos
vai apresentar suas linhas de crédito específicas para o agronegócio e condições
de financiamento para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas, dentre
outros produtos.
O Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) espera movimentar a carteira em
R$150 milhões. O BNB volta a disponibilizar recursos provenientes do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), através de programas como
o Cresce Nordeste. Os recursos deverão ser contratados em operações de investimento e custeio, máquinas, equipamentos, veículos e aquisição de implementos agrícolas.
Segundo o superintendente do BNB,
Nilo Meira, agropecuária e agroindústria
representam 44% do orçamento do FNE.
“A Bahia Farm Show é a maior vitrine

do agronegócio do Oeste, e uma excelente oportunidade de adquirir tecnologias e prospectar novos investimentos
numa região que é considerada uma das
mais novas e promissoras fronteiras agrícolas do Brasil”, declara.
O Banco do Brasil vai levar para
Bahia Farm Show duas linhas de créditos específicos, o MCR 6.2 (recursos obrigatórios) e Finame, com taxas
de juros diferenciadas. Segundo Paulino Hashimoto, gerente do BB em Luís
Eduardo Magalhães, além dos financiamentos voltados para o grande produtor, o banco aproveita a oportunidade para apresentar o projeto Desenvolvimento Regional Sustentável
(DRES), que visa a inclusão social dos
pequenos agricultores através do apoio
financeiro do Banco do Brasil, Prefeitura Municipal, Governo do Estado e
outras entidades.
Otimista, a Agência de Fomento do
Estado da Bahia (Desenbahia), que sempre participou de outras feiras na região
Oeste, aguarda com expectativa a primeira edição da Bahia Farm Show. Durante a última edição da Agrishow, a
Agência captou em torno de R$20 milhões, esse ano pretende aumentar em
50% esse valor. “É certo que essa será
uma ótima oportunidade de negócio dentro da feira e que repercutirá durante o
ano” afirma José Ricardo Santos, diretor
de operações da Desenbahia.

Mercado aquecido

O

s bons números de produção e vendas registrados no primeiro trimestre deste ano pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 56,2% em unidades produzidas e
54,6% em vendas a
mais que o registrado
no mesmo período do
ano passado, apontam
para um bom volume
de negócios e visitantes para a Bahia Farm Show. “Nós do
segmento de máquinas e implementos

agrícolas esperamos bons resultados,
pois a demanda cresceu tanto que está
sendo até difícil de
atender”, comemora o
presidente da Associação de Revendedores
de Máquinas e Implementos Agrícolas do
Oeste da Bahia (Assomiba), Olmiro Flores,
mais conhecido como
Chico da Agrosul,
que espera ver o
evento superar os
R$210 milhões em negócios da última
Agrishow LEM.
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Templo da pesquisa e da tecnologia agrícola

A

vanguarda da pesquisa em tecnologia agrícola, com destaque para variedades convencionais e transgênicas
genuinamente baianas, está na Bahia Farm
Show. O produtor encontra as melhores
opções comerciais de soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, dentre outras, totalmente adaptadas para a região, além dos
produtos em desenvolvimento ou em fase
pré-comercial produzidos pela Fundação
de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento
do Oeste Baiano, Fundação Bahia, entidade que completou 10 anos de existência em 2007.
Além das áreas de plots experimentais com as principais commodities da região, a Bahia Farm Show, em parceria
com a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, também apresentará um
espaço específico para a agricultura familiar, com feijão, mamona, milho ‘variedades’, arroz e leguminosas adaptadas
para a região. Entre agricultura empresarial e familiar, serão duas áreas experimentais, com aproximadamente 12 plots
de 600 metros quadrados cada.

Dentre os destaques para a agricultura
empresarial, que caracteriza o cerrado da
Bahia, estarão trabalhos de melhoramento
genético desenvolvidos pela Fundação
Bahia em parceria com a Embrapa e a
EBDA, como é o caso do algodão convencional BRS 286, em fase de pré-lançamento comercial. Já em soja, a Fundação
Bahia vai apresentar quatro variedades convencionais e duas transgênicas. Dentre as
convencionais, a BRS Barreiras e a BRS
263 são comerciais. As outras variedades
convencionais são a BABR 1087 e a BABR
4021, em fase pré-comercial.
Duas variedades comerciais transgênicas de soja estarão nos plots da Bahia Farm
Show. A “Valiosa” foi desenvolvida pela
Embrapa, com exclusividade compartilhada pela Fundação Bahia. A outra variedade
transgênica foi desenvolvida pela Fundação Bahia, a BR 2017. De acordo com Igor
Lyra, este evento ainda está em fase précomercial e se caracteriza pelo ciclo mais
tardio, porte baixo e ausência de problema
de “acamamento”, ou arqueamento da haste, o que facilita a colheita.

Público confere novidades em canade-açúcar para o Oeste da Bahia

A

ntes mesmo da implantação da primeira lavoura comercial de cana-deaçúcar no Oeste da Bahia, a Fundação Bahia iniciou os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de variedades aptas às condições de clima e solo da
região. Através de um convênio firmado com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), chegaram-se a quatro principais variedades comerciais do produto, a
RB92-509, a IAC 91- 5155, a RB 93579 e a IAC 86-2480. Todas elas estarão
expostas na Bahia Farm Show e se caracterizam pela total adaptabilidade às condições regionais e altas produtividades nas lavouras.
“Acredito que o plot de cana-de-açúcar vai ser um dos mais procurados da
feira. Trata-se de uma cultura promissora, ainda mais agora que o Governo do
Estado concedeu incentivo fiscal para a implantação de usinas de álcool na
região. Diariamente, recebemos muitos contatos de investidores e somos procurados pelos produtores locais que querem saber mais informações”, afirma o
diretor-executivo da Fundação Bahia, Igor Lyra.
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Aiba e Banco do Nordeste assinam novos convênios para o Fundesis

D

ez entidades sociais que atuam no
Oeste
da
Bahia
foram
contempladas no primeiro edital de 2008
do Fundo para o Desenvolvimento
Integrado e Sustentável da Bahia
(Fundesis). Iniciativa conjunta em
Responsabilidade Social da Associação de
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba)

e do Banco do Nordeste, o Fundesis irá
destinar nesta nova etapa um valor total
de R$380 mil, que serão investidos em
projetos de educação, inclusão social e
digital, cultura, saúde preventiva e
empreendedorismo. A solenidade de
assinatura será no dia 04 de junho, no
auditório da Bahia Farm Show, às 15h30.

Especial Bahia Farm Show

Os recursos do Fundesis são o
resultado da adesão espontânea de
produtores rurais associados à Aiba e
mutuários do BNB. A cada operação de
investimento ou custeio, uma parcela de
0,15% do total do financiamento é
destinada ao Fundo. O banco participa
renunciando a 0,25% do valor das tarifas.

O Fundesis também pode receber
repasses de cooperativas de produtores
rurais, dos recursos do FATES, além de
doações de pessoas físicas e jurídicas.
Até o final de 2008, o Fundesis terá
investido aproximadamente R$1 milhão em
cerca de 20 instituições que, juntas, beneficiam
diretamente a mais de mil pessoas.

