
Conselho Técnico da Aiba mantém 
previsão otimista para a safra 21/22

Fundesis define 
projetos sociais 
que vão receber 
investimento de 
R$2,7 milhões, 
no Oeste Baiano 

DESTAQUE

AIBA - (25.01.2022)

AIBA - (02.02.2022)

A primeira reunião entre os 
membros do Conselho, em 
2022, ocorreu na manhã desta 
segunda-feira (24), na sede da 
instituição, com a participação 
de integrantes também por
videoconferência. Além de 
promover o cruzamento de
informações, os técnicos das 
entidades envolvidas fizeram 
um panorama sobre a safra 
21/22, que é considerada 
atípica, por conta dos altos 
volumes de chuvas 
registrados até o momento.

O Conselho Deliberativo do 
Fundesis se reuniu, nesta 
segunda-feira (31), para avaliar 
os projetos apresentados pelas 
entidades que realizam 
trabalho de cunho social na 
região Oeste da Bahia. O Edital 

n° 01/2022 do Fundo mantido 
por doações dos produtores ru-
rais, disponibiliza R$2,7 milhões 
para investimentos em ações 
e obras voltadas para saúde 
preventiva, educação, gera-
ção de renda, inclusão digital,     

bem-estar, capacitação técnica, 
esporte e lazer.

https://bit.ly/3AsCGlr

https://bit.ly/3LchW6s
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Agricultores do Oeste da Bahia, representados pela Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) carregaram 60 toneladas 
de alimentos - arroz, feijão, óleo de soja, café e fubá de milho - 
que foram enviados para o Sul do estado, para ajudar às centenas 
de famílias atingidas pelas chuvas, que deixaram um rastro de 
destruição na região. A carga totalizou, aproximadamente, 245 mil 
reais. 

Diante das fortes chuvas que 
acometem a Bahia desde 
dezembro de 2021, desabrigando 
e causando perdas materiais para 
inúmeras famílias, as entidades 
do setor agrícola do Oeste 
Baiano, com apoio do 
comércio barreirense, retomou 
a Campanha Solidária Plantar 
para Alimentar. A iniciativa 
arrecada donativos em toda a 
região para entregar aos atin-
gidos pelas enchentes. Foram 
arrecadadas mais de 80 tone-

ladas de alimentos, material 
de limpeza e higiene pessoal, 
cobertores, roupas, calçados, 
fogões e outros itens de pri-
meira necessidade, que foram 
doados a cidades do Oeste da 
Bahia.

Atenção produtor rural, a Aiba 
informa sobre a importância 
do recadastramento de sua 
unidade consumidora para 
continuar recebendo os 
descontos nas tarifas de 
energia elétrica para atividades 
de irrigação e aquicultura. Esse 
benefício está previsto na 
Resolução Normativa 
414/2010, atualizada pelas 
Resoluções – Normativa 
800/2017 e 901/2020 – da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL. 

Agricultores do Oeste doam 60 
toneladas de alimentos para as 
vítimas da chuva na região Sul da 
Bahia 

Setor produtivo se une para ajudar 
população atingida pelas enchentes 
na Bahia

Recadastramento 
para manutenção 
de desconto na 
tarifa de energia 
elétrica no campo

AIBA - (05.01.2022)AIBA - (25.01.2022)

AIBA - (14.01.2022)

https://bit.ly/3rxRdrV

https://bit.ly/3AsUkWl

Chuva diminui na 
Bahia e favorece 
colheita de soja 
Canal Rural  - (13.01.2022)

Apesar do grande volume 
de chuva registrado no 
Estado da Bahia, que provo-
cou prejuízos nas cidades e 
em pequenas propriedades 
rurais, estima-se que serão 
colhidas 398,5 mil toneladas 
de grãos nesta safra. 

https://bit.ly/33w2tNm

https://bit.ly/3L7H51X
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Jovens entre 18 e 23 anos 
participaram durante esta 
quarta-feira (26), no auditório 
Aiba/Abapa, do recrutamento 
para o curso Jovem Aprendiz 
na Área Rural, programa 
coordenado pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras, 
integrante do Sistema FAEB/
Senar, com apoio da Aiba, 

Um dos temas regionais que 
vem avançando nos últimos 
meses é a intensificação do uso 
do parque da Bahia Farm Show 
para a realização de leilões e 

eventos relacionados à pecuária. 
Como parte da articulação para 
tornar esse plano realidade, 
representantes da Aiba, da 
Acrioeste e da Japaranduba 
Ganar, se reuniram, na manhã 
desta terça-feira (1°), na sede da 
associação agrícola, em Barreiras.

Codevasf, Ministério Público do 
Trabalho e Ministério do 
Trabalho e Emprego. Nesta 
fase, o objetivo é apresentar 
uma visão geral sobre o trabalho 
que será realizado após a conclusão 
do período de instrução, para
confirmar o interesse dos 
candidatos.

Aiba, Acrioeste e Japaranduba 
Ganar planejam leilão na 
Bahia Farm Show 

Garantia-Safra 
autoriza pagamento 
para mais de 74 mil 
agricultores

Programa Jovem Aprendiz na Área Rural 
realiza recrutamento em Barreiras 
AIBA - (26.01.2022)

AIBA - (01.02.2022)

https://bit.ly/3sdS2q5

https://bit.ly/3AXhF2i

Redação Agrolink  - 18.01.2022

Foi publicada nesta terça-
-feira (18), no Diário Oficial da 
União, a Portaria nº 274, que 
determina o pagamento do 
benefício Garantia-Safra para 
mais de 74 mil agricultores 
familiares, que aderiram na 
safra 2020/2021.  Neste mês, 
receberão o pagamento 
agricultores dos seguintes 
estados: Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí e 
Sergipe. O montante autori-
zado para esses agricultores 
ultrapassa R$ 63,5 milhões.

https://bit.ly/3qJ9TpB
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Campanha Plantar para Alimentar contabiliza 
105 toneladas de alimentos doados para
vítimas das enchentes

De acordo com a organização da 
Campanha Solidária Plantar para 
Alimentar, uma corrente de 
solidariedade que mobilizou entida-
des do agronegócio, comércio re-
gional e parceiros, mais de R$430 
mil foram arrecadados a partir 
do final de dezembro de 2021. O 
recurso foi convertido em cerca 
de 7 mil cestas básicas, totalizan-
do um volume de 105 toneladas 

de alimentos, que beneficiaram aproximadamente 7.500 famílias de 32 
municípios atingidos pelas enchentes. As últimas doações, realizadas 
pela iniciativa, foram entregues nesta quarta-feira (02).

AIBA - (03.02.2022)

https://bit.ly/3HtCzZw

Produtores rurais do 
Oeste Baiano 
questionam cobrança 
do ITBI na sucessão 
familiar 

Monitor do PIB indica 
alta de 1,8% em no-
vembro passado 

AIBA  - (27.01.2022)

Canal Pecuarista  - (19.01.2022)

A sucessão familiar se realiza 
com a criação de uma Holding 
Familiar, que é uma forma de 
transmitir o patrimônio aos 
sucessores com o titular ainda 
em vida, criando-se a empresa 
(holding), cujo capital social é 
integralizado a partir do patri-
mônio transferido pela família. A 
integralização de bens imóveis 
à holding, nos limites e requisi-
tos preconizados na legislação, 
não sofre incidência (em razão 

O Monitor do PIB-FGV aponta, 
na análise da série dessazona-
lizada, crescimento de 1,8% na 
atividade econômica no mês de 
novembro, em relação a outu-
bro. Na comparação interanual 

a economia teve expansão de 
2,2% no mês de novembro e 
1,3% no trimestre móvel findo 
em novembro.

da imunidade) do imposto sobre 
transmissão onerosa, a qualquer 
título, de direitos reais sobre 
imóveis entre vivos (ITBI ou 
ITIV).  É neste cenário que entra 
o Imposto Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis, conhecido 
pela sigla ITBI. Esse tributo mu-
nicipal é pago quando ocorre 
a compra ou transferência de 
imóveis (o que não reflete o 
caso em tela, já que há integra-
lização, e não transferência).

https://bit.ly/3HrU645

Chuva pode voltar 
a ganhar força na 
virada do mês 

https://bit.ly/3Ku9tLE

Canal Rural  - 18.01.2022

A onda de calor deve per-
manecer no centro-sul do 
Brasil até o dia 28 de janeiro. 
Até esse período, a chuva 
também segue concentrada 
em áreas do Brasil central e 
ainda no Norte. Mas, na virada 
do mês as condições podem 
mudar e as precipitações de-
vem ganhar força em outras 
regiões, como o Sudeste e o 
Matopiba.

https://bit.ly/3FHuEGo
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