
Agro Plus visita fazendas do Oeste
da Bahia com estudantes da UFV e Ufob  

Fruticultores do Oeste Baiano 
solicitam melhores condições 
de acesso ao crédito rural

DESTAQUE

AIBA - 04.02.2022

A equipe do Programa Agro Plus 
Bahia, desenvolvido pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove) e execu-
tado pela Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
recebeu no dia 17 de janeiro, es-
tudantes da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) e da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (Ufob), 
para cumprir uma extensa agenda 
de visitas técnicas às fazendas da 
região e conhecer as ações e pro-
jetos da entidade agrícola oestina.

Em uma reunião ocorrida na tar-
de desta terça-feira (08), por vi-
deoconferência, integrantes da 
diretoria da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) e o deputado federal 
Carlos Tito (Avante), discutiram 
as possíveis soluções para um 
problema que tem afetado os 
fruticultores brasileiros: a impe-
nhorabilidade de propriedades 
rurais com área inferior a quatro 
módulos fiscais.

https://bit.ly/3tAequC 

https://bit.ly/3pMMpif 

AIBA - 09.02.2022
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Empreendimentos agrícolas
selecionam candidatos para o Programa 
Jovem Aprendiz na Área Rural 

Reunião entre Aiba e Fundação
Bahia busca reforçar parcerias

Agro Plus 
premia 
propriedade do 
Oeste Baiano 

Representantes de RH de 15 proprie-
dades agrícolas da região Oeste da 
Bahia realizaram durante esta quin-
ta-feira (10), no auditório Aiba/Abapa, 
em Barreiras, a segunda etapa do re-
crutamento de candidatos, entre 18 e 
23 anos, para o curso de supervisor 
agrícola do Programa Jovem Apren-
diz na Área Rural. Com duração de 10 
meses, o curso terá início no próximo 
dia (22) e será ministrado na Fazenda 
Modelo Paulo Mizote, localizada no 
Projeto Barreiras Norte.

Para aproximar as relações e rea-
firmar as parcerias entre a Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba) e Fundação Bah-
ia, representantes das duas ins-
tituições estiveram reunidos na 
manhã desta sexta-feira (11), em 
Barreiras. Discussões de interesse 
mútuo, como a pesquisa agronô-
mica e a representação dos pro-
dutores rurais nas diversas frentes 
defendidas pelo setor agrícola, 
foram os destaques do encontro. 

https://bit.ly/3Cj6eTw 

https://bit.ly/3ClPScK 

AIBA - 10.02.2022

AIBA - 11.02.2022

AIBA - 10.02.2022

O programa Soja Plus agora 
é Agro Plus! Com isso, o foco 
das atividades dessa impor-
tante iniciativa, que contribui 
para melhorar a gestão das 
propriedades rurais, foi am-
pliado para outras cadeias 
produtivas da agricultura e da 
pecuária. Mas o assunto des-
sa terça-feira (8), foi a entrega 
do troféu para o produtor rural 
Clóvis Ceolin, que atingiu as 
melhores notas nos indica-
dores do programa. Parabéns 
ao Grupo Ceolin e a todos os 
produtores que fazem da agri-
cultura do Oeste Baiano uma 
referência em nível nacional!

Produtores 
da Chapada 
Diamantina e 
Aiba buscam 
aproximação
AIBA - 15.02.2022

Movidos pelo interesse em 
conhecer a instituição, o fun-
cionamento, projetos e princi-
pais ações desenvolvidas pela 
Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), na 
tarde de segunda-feira (14), o 
vice-presidente da Associação 
dos Produtores de Alimen-
tos da Chapada Diamantina 
(Aproa), Ricardo Gomes e de-
mais representantes da dire-
toria desta associação, foram 
recebidos pelo coordenador 
do Programa Fitossanitário da 
Soja, Armando Sá e os analis-
tas ambientais da Aiba, Eneas 
Porto e Raquel Paiva, em um 
encontro realizado na sala de 
reuniões da Aiba/Abapa.

O presidente da Fundação Bahia, 
Ademar Marçal, e a vice, Zirlene 
Zuttion, eleitos recentemente, 
foram recepcionados pelo pre-
sidente da Aiba, Odacil Ranzi, o 
primeiro vice-presidente, Moisés 
Schmidt e o diretor administrati-
vo Alan Malinski. A reunião contou 
também com a participação, por 
videoconferência, do diretor fi-
nanceiro Hélio Hopp.

Rodada de cursos de
Classificação e 
Padronização de Grãos tem 
início no Oeste Baiano

A semana começa acelerada 
para nossos técnicos, que já es-
tão em campo para dar continui-
dade à série de cursos de Classi-
ficação e Padronização de Grãos 
promovida pela Aiba, por meio 
do programa AgroPlus Bahia. A 
primeira turma contemplada, em 
2022, foi formada pela equipe da https://bit.ly/3hIVTGT 

AIBA - 14.02.2022

Fazenda Austrália, do Grupo Ho-
rita. Os profissionais receberam o 
treinamento nos dias 10 e 11 de 
fevereiro, para os produtos Soja e 
Milho. Parabéns a todos pelo de-
sempenho no treinamento!

Pautas do agronegócio do Oeste 
Baiano são discutidas em Salvador

Meio Ambiente, Prodeagro, turismo, divisão 
territorial e Bahia Farm Show contemplaram 
as principais pautas das visitas a órgãos pú-
blicos e encontros com representantes go-
vernamentais, realizados por membros da 
diretoria da Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), na passagem por Sal-
vador. A programação foi desenvolvida entre 
os dias 14 e 17, pelo presidente Odacil Ranzi, 
o diretor executivo Alan Malinski e o assessor 
de Infraestrutura e Agronegócio, Luiz Stahlke.

AIBA - 18.02.2022
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Estudos sobre 
o correto 
manejo da 
água para 
irrigação 
é tema de 
seminário 
online
AIBA - 24.02.2022

Na tarde de quinta-feira 24, 
a Associação dos Produ-
tores e Irrigantes da Bahia 
(AIBA) e a Associação Baia-
na de Produtores de Algo-
dão (ABAPA) promoveram 
em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Ensino, De-
senvolvimento e Pesquisa 
(IDP), o Seminário Online 
‘Águas do Oeste: legislação 
e boas práticas de irrigação 
no agronegócio’.

Primeira estimativa do ano 
prevê safra recorde de 271,9 
milhões de toneladas em 2022

Aiba prestigia inauguração de Subestação
Rio do Algodão em São Desidério 

A safra brasileira de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas deve alcançar 
271,9 milhões de toneladas em 2022, 
de acordo com a estimativa de janei-
ro do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), divulgado 
hoje (10) pelo IBGE. Na comparação 
com o terceiro prognóstico, publica-

Na manhã de terça-feira 22, o presidente 
da Aiba, Odacil Ranzi, o assessor de Agro-
negócio e Infraestrutura Luíz Stahlke e o 
gerente de projetos Eneas Porto participa-
ram da inauguração da Subestação Rio do 
Algodão, localizada no município de São 
Desidério. O empreendimento é a mais 
nova obra entregue pela distribuidora 
Neoenergia Coelba Bahia, e vai contribuir 
para regularizar o fornecimento e reduzir 
a instabilidade da energia, beneficiando 
mais de 40 mil consumidores.

https://bit.ly/3pIVvwG 

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE - 10.02.2022

AIBA - 23.02.2022

do no mês passado, houve redução 
de 1,9%, o que representa 5,2 mi-
lhões de toneladas a menos. Mesmo 
com a redução, a safra deve ser 7,4% 
maior do que a de 2021.

Safra de grãos pode alcançar 
novo recorde na Bahia em 2022

O primeiro Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola (LSPA), 
realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), rela-
tivo a janeiro de 2022, cujos dados 
foram sistematizados pela Superin-
tendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia (SEI), estimou a 
produção de cereais, oleaginosas 
e leguminosas, na Bahia, em 10,6 
milhões de toneladas (t), o que re-
presenta um ligeiro crescimento 
de 0,9% na comparação com a sa-
fra 2021 – que foi o maior resultado 
da série histórica do levantamento 
para o conjunto de produtos.

SEI - 10.02.2022

https://bit.ly/3HLhOI1 

Jovem Aprendiz tem
momento de integração 

Novas turmas 
terão aula 
inaugural 
do Jovem 
Aprendiz 

Uma aula inaugural realizada nes-
ta terça-feira 22, reuniu 62 jovens 
selecionados para o Programa 
Jovem Aprendiz na área rural, na 
Fazenda Modelo Paulo Mizote, si-
tuada no Perímetro Irrigado Bar-
reiras Norte. Com duração de dez 
meses, o programa prepara jovens 
entre 18 e 23 anos, para ingressa-
rem no mercado de trabalho, ca-
pacitando-os para atuarem como https://bit.ly/35zQqQh 

https://bit.ly/3hHdgYK 

AIBA - 22.02.2022

AIBA - 21.02.2022

Desde 2013, quando foi ado-
tado, pela iniciativa dos pro-
dutores rurais da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), o programa Jo-
vem Aprendiz na área Rural já 
formou 20 turmas e qualificou 
aproximadamente 800 jovens 
para o mercado de trabalho 
na região Oeste da Bahia. Ao 
final do curso, o jovem recebe 
certificado de supervisor agrí-
cola emitido pelo Senar.

supervisor agrícola. Em Barreiras, 
o curso é fruto de uma parceria en-
tre: Aiba, Sistema Integrado Faeb/
Senar, Codevasf, Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras, Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), 
Prefeitura de Barreiras e Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).
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O GLOBO - 25.02.2022

Novo Sistema de Defesa 
Agropecuária da Bahia vai garantir 
mais segurança para produtores 
rurais, garante presidente da Adab

Entenda como a guerra na Ucrânia 
mexe com o agronegócio e outros 
setores da economia brasileira

A Secretaria da Agricultura, Pecuá-
ria, Irrigação, Pesca e Aquicultura 
(Seagri) apresentou nesta terça-fei-
ra (22), o Sistema de Defesa Agrope-
cuária da Bahia (SIDAB), que integra 
o projeto de inovação tecnológi-
ca da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab). A ini-
ciativa é resultado de um convênio 
entre a agência e a Agrodefesa de 
Goiás. De acordo com o presidente 
da Adab, Oziel Oliveira, o SIDAB é 
uma plataforma de execução de to-

A guerra desencadeada com a in-
vasão da Ucrânia pela Rússia deve 
ter consequências diretas e indi-
retas para setores da economia 
brasileira, em especial os ligados 
ao agronegócio. Se, por um lado, 
não há grandes empresas brasi-
leiras com operações na Ucrânia 
atualmente, a guerra entre Rússia 
e Ucrânia tem repercussões ime-
diatas nos preços internacionais 
de trigo e milho, uma vez que os 

https://bit.ly/3sQ5xhs 

https://glo.bo/34nytUw 

países são produtores das duas 
commodities, e do barril do pe-
tróleo, uma vez que a Rússia tem 
grandes reservas.
Efeito da invasão russa:  Bolsa de 
Moscou desaba 33,2%, e mais de 
1.400 russos são presos em mani-
festações contra a guerra.
A Ucrânia é responsável por 16% 
das exportações de milho global-
mente e 10% das de trigo, enquan-
to a Rússia detém 18% das exporta-
ções de trigo mundiais, de acordo 
com relatório do banco Itaú BBA. 
Juntos, os países representaram 
nos últimos três anos cerca de 20% 
e 30% das exportações globais de 
milho e trigo, respectivamente.

dos os programas de defesa agro-
pecuária da Bahia, muito esperado 
por todos, desde a classe produto-
ra, até os usuários da Adab.
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CLAUDINIR BORTOLOZZO
EUCLÉCIO LUIZ ELGER
JOVALDIR BATEZINI
LEONILDO JOSÉ DE FAVERI
MORINAGA KONIJIO
THAÍS DE P. DA M. SOBREIRA
EVALDO ANTUNES
MÁRCIO JOSÉ LIBERALI
PATRÍCIA WUSTRO BADOTTI
MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA
RAFAEL SCHERMACK
JÚLIO CEZAR BUSATO
ADAN VINICIUS SANTOLIN
ADEMIR CAZAROTTO
MARCOS CARLOS PILLATI
ANTÔNIO DE LIMA ALINO
FUAD GUIMARÃES HAKIM
JOSÉ AUGUSTO F.  A. DE SOUTO
ANDRÉ CASSOL LOPES
IRINEU JOSÉ SCHMIDT
VALDIR VILMAR TIMM
OSCAR HENKE
CLAÚDIA LERMER OLIVEIRA
EGON SCHWINGEL
LEOMAR JOSÉ RECKERS
MILTON CESAR ZANCANARO
ANA PAULA SCMITTZ GOLIN
EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA
ALBERTO ANTÔNIO ZANINI
JORGE REIJI TABUSADANI
ROSICLEIA DO R. F. CERRATO
JOSÉ VOLTER LA. DE CASTILHOS
JÚLIO MIKIO WATANABE
MICHELLI  RIEDI
ANTAO VLADIMIR DE S. LEITE
MARCELO FAVARO GÁRCIA
EGÍDIO DAL MOLIN
MARIZA NAZARI FORMAGIO
MARILETE DE FATIMA Z. MOTTER
DIRCEU MONTANI
MOACIR BERNARDINO WUSTRO
NEIVA GHLEN WUSTRO
JAIME DANIEL NEGRI
MARTIN DOWICH
MAURÍCIO LUIZ KALSING
VANDERLEI CASSOL
CARLOS EDUARDO B. RENZI
NEI CASTELLI
AIRTON JOSÉ BIEZUS
ALEX SANDRO DÁRIO
DIEGO DI DOMENICO
JÚLIO CÉSAR PINTO MORAES
ELIANA MARIA P. PEDROSA
MÁRIO HIDEYAKI KURODA
VOLNEI MARTINAZZO
WERNO ELGER
EDISON ROBERTO DIPP
JOÃO CARLOS JACOBSEN FILHO
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