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Com 70% da soja colhida, produtores
preveem excelente resultado da safra 21/22

Apesar do excesso de chuvas no 
Oeste Baiano, com registro de mais 
de 1000 mm distribuídos entre os 
meses de dezembro, janeiro e fe-
vereiro, a colheita da soja chega 
aos 70% da área, com previsão de https://bit.ly/3LMvmFR 

AIBA - 31.03.2022

mais um ano marcado por altos ín-
dices de produtividade. A afirmação 
é do Conselho Técnico da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), que se reuniu na ma-
nhã de segunda-feira (28). Os dados 

apresentados pelas entidades que 
fazem parte da cadeia produtiva da 
agricultura regional contribuíram 
para a manutenção das expectati-
vas anteriores do Conselho Técnico 
da Aiba indicando mais uma safra 
de soja com números expressivos. 
Em 2021, a oleaginosa atingiu, na 
região Oeste, a média de 67 sacas 
por hectare, o que rendeu para a 
Bahia o título de campeã nacional 
de produtividade. Para o ciclo atual 
espera-se a média de 66 sacas por 
hectare e a produção total de 7,04 
milhões de toneladas do grão. 

Uma nova feira para uma nova 
era: Bahia Farm Show chega 
maior e com novidades, em 2022

Valeu a pena esperar. A 16ª 
edição da maior feira do Norte 
e Nordeste brasileiro em volu-
me de negócios, a Bahia Farm 
Show, a ser realizada de 31 de 
maio a 04 de junho em Luís 
Eduardo Magalhães (BA), tem 
o otimismo e a expectativa de https://bit.ly/3tU9cuQ 

AIBA - 28.03.2022

bons negócios como ingredien-
tes principais. Após dois anos 
de pandemia, o evento retoma 
ainda mais forte, impulsionado 
pela demanda reprimida tan-
to de expositores, quanto de 
compradores. Com 99% dos 
espaços já comercializados, a 

estrutura precisou ser ajusta-
da com a ampliação de 30%. A 
área construída passou dos 144 
mil m² para 187 mil m² e 13 no-
vas ilhas passaram a integrar o 
Complexo Bahia Farm Show.
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Dia Mundial da Água: Projeto Nascentes
do Oeste é lançado em Barreiras

Como parte da celebração do Dia 
Mundial da Água, na manhã de terça 
(22), em Barreiras, o programa Nas-
centes do Oeste. A iniciativa repre-
senta uma nova fase do Projeto de 
Identificação, Preservação e Recupe-
ração de Nascentes na Região Oeste 
da Bahia, que já vinha sendo executa-
do pela Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba) e parceiros. 
Na temporada que está começan-
do, o Programa de Desenvolvimento 
da Agropecuária (Prodeagro) passa a 
financiar as atividades aprovadas no 
planejamento.

https://bit.ly/3NyYge9 

AIBA - 22.03.2022
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Aiba moderniza Estatuto
do Instituto Aiba e do Fundesis

Aiba e Abapa dão 
continuidade ao 
Programa de coleta de 
pilhas e baterias em 
parceria com a Retec

Com as constantes transforma-
ções nas relações institucionais 
e sociais, as mudanças dos re-
gulamentos para adequar ações 
e projetos aos novos tempos es-
tão cada vez mais necessárias. 
Diante disso, passou a ser de ex-
trema importância a atualização 
dos estatutos do Instituto Aiba 
e do Fundesis. Com a finalidade 
de modernizar esses importan-
tes instrumentos, o presidente, 
Odacil Ranzi, o diretor financeiro, https://bit.ly/3NzzYAQ 

AIBA - 09.03.2022

AIBA - 10.03.2022

Com o objetivo de sensibilizar 
a população sobre a destina-
ção adequada de materiais 
perigosos, em especial, pi-
lhas e baterias, desde 2019, a 
Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba) e a 
Associação Baiana de Produ-
tores de Algodão (Abapa), de-
senvolvem, em parceria com 
a empresa Retec Tecnologia 
em Resíduos, o Programa de 
Coleta de Pilhas e Descartes 
de Baterias, iniciativa realizada 
com foco na gestão adequada 
dos resíduos que são produzi-
dos nas zonas rural e urbana.

Hélio Hopp, e o diretor executivo, 
Alan Malinski, ambos da Aiba, es-
tiveram reunidos com o advoga-
do Carlos Palmeira, na tarde de 
terça-feira (08), em Luís Eduardo 
Magalhães. Na oportunidade, fo-
ram levantados os pontos a se-
rem adequados à realidade atual 
e as inovações que possam gerar 
mais desenvolvimento por meio 
dessas iniciativas sociais.

Instituto Aiba apoia CMDCA na
captação de recursos para ações sociais

Aiba e Superintendência do Mapa 
dialogam sobre atualidades do setor

O Instituto Aiba esteve represen-
tado na reunião de preparação 
para divulgação do Fundo da In-
fância e Adolescência (FIA), orga-
nizada  pelo Conselho Municipal 
da Criança e Adolescente (CMD-
CA), e realizada na tarde de quar-
ta-feira (09), na Casa dos Conse-
lhos de Barreiras. O encontro teve 
como objetivo orientar represen-
tantes de vários segmentos para 
mobilizar sua classe e a sociedade 
barreirense em relação à campa-
nha ‘Transforme seu imposto em 
Solidariedade’. A iniciativa tem a 
missão de arrecadar recursos por 
meio da destinação da restituição 
do Imposto de Renda para um 
fundo, gerido pelo CMDCA, que 

A fertilização tem como obje-
tivo fornecer às plantas os nu-
trientes que, muitas vezes, não 

AIBA - 10.03.2022

AIBA - 10.03.2022

tem como função, financiar ações 
e projetos de auxílio às crianças e 
adolescentes de Barreiras. Sendo 
pessoa física a contribuição pode 
chegar a 3% e Pessoa Jurídica 1% 

do IR. A modalidade de doação 
está prevista na  Lei 12.594 de 18 
de janeiro de 2012.

são encontrados no solo, ou 
estão presentes em quantida-
des insuficientes. Conhecer o 

nível de eficácia dos produtos 
é fundamental para produzir 
mais e, assim, aumentar a ren-
tabilidade das lavouras. Para 
tratar da qualidade dos fertili-
zantes disponíveis no mercado 
oestino, foi estabelecida uma 
conversa na tarde de quarta-
-feira (9), por teleconferência, 
entre diretores da Aiba e da Su-
perintendência do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) na Bahia. 
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Aiba participa de 
debate sobre os 
impactos do conflito 
Rússia/Ucrânia no 
setor agrícola
AIBA - 10.03.2022

Para discutir sobre ‘Os pos-
síveis impactos do conflito 
Rússia/Ucrânia no agrone-
gócio do Brasil e da Bahia’, 
o presidente da Aiba, Oda-
cil Ranzi, participou de uma 
live promovida pela Secre-
taria de Agricultura do Es-
tado (Seagri), realizada na 
tarde de quinta-feira (10).

Aiba participa da programação
online da Passarela da Soja e do Milho

Oeste Baiano recebe comitiva de produtores
de cacau e investidores do Sul da Bahia

Organizada pela Fundação Bahia 
e parceiros, foi realizada, no sába-
do (12), mais uma edição da Passa-
rela da Soja e do Milho e Culturas 
Alternativas. O evento, que deba-
te as inovações do agronegócio e 
apresenta resultados de importan-
tes pesquisas agronômicas, desta 
vez adotou o formato digital, sen-
do transmitido ao vivo pelo canal 
da Fundação Bahia, no Youtube. 
A abertura teve o pronunciamen-
to do presidente anfitrião, Ademar 

A quinta-feira (10), foi marcada pela 
visita de um grupo de investidores do 
Sul da Bahia que, em passagem pelo 
Pólo Agroindustrial e Bioenergético 
do Médio São Francisco, decidiu es-
tender a programação também pelo 
Oeste Baiano para conhecer a expe-
riência da cultura do cacau na região. 
No primeiro momento, ainda na ca-
pital baiana, os presidentes Odacil 
Ranzi e Luiz Carlos Bergamaschi, da 
Aiba e da Abapa respectivamente, 
ao lado dos ex-presidentes das en-
tidades, Júlio Busato e Celestino Za-
nella, participaram de uma conversa 
com os empresários. Na chegada ao 
território oestino, o vice-presidente 
Moisés Schmidt e o diretor executivo 
da Aiba Alan Malinski conduziram os 

https://bit.ly/3IT6WbF 

AIBA - 12.03.2022

AIBA - 23.02.2022

Marçal, e do presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi, que falou, sobre os 
investimentos e as transforma-
ções na produção agropecuária 
do Oeste Baiano, nos últimos 40 
anos, reforçando a importância de 
fortalecer os laços entre os produ-
tores para que a defesa dos inte-
resses do setor possa alcançar re-
sultados ainda mais efetivos.

Grupo Stracci promove Dia de Campo 
sobre Integração Lavoura/Pecuária

Com o objetivo de apresentar 
as inovações tecnológicas que 
têm elevado a produtividade, 

AIBA - 12.03.2022

Programação de cursos de Classificação
de Grãos faz giro pelo Oeste Baiano

A intensa agenda de cursos de clas-
sificação e padronização de grãos 
continua capacitando profissionais 
em todo o Oeste Baiano por meio https://bit.ly/36EKndC 

https://bit.ly/3uIdIMl 

AIBA - 10.03.2022

do Programa AgroPlus Bahia. A mi-
crorregião da Coaceral/Formosa 
do Rio Preto, recebeu os técnicos 
da Aiba para ministrar a formação 

aos novos classificadores de grãos. 
O curso foi ofertado para produto-
res e funcionários de propriedades 
rurais, que tiveram a oportunidade 
de conhecer sobre a legislação ge-
ral e específica da classificação de 
produtos de origem vegetal, assim 
como, realizar de maneira prática 
a classificação do produto ‘soja’. A 
próxima turma a receber o treina-
mento, nos dias 16 e 17, é a da Fa-
zenda Karitel/Santa Colomba, no 
município de Cocos-BA.

visitantes em um tour por proprieda-
des rurais dedicadas à cacauicultura, 
onde foram recebidos pelo presiden-
te do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Barreiras (SPRB), David Schmidt, e 
o produtor Antelmo Faria. A comitiva 
soteropolitana contou, ainda, com a 
presença do Secretário de Infraestru-

tura Hídrica e Saneamento, Leonar-
do Góes Silva. Com isto, espera-se a 
atração de investimentos para a fru-
ticultura regional, especialmente nos 
perímetros irrigados.

por meio do uso inteligente dos 
recursos, foi realizado no sába-
do (12) o Dia de Campo Prodap, 
na Fazenda Ana Terra, no mu-
nicípio de São Desidério, que 
contou com grande presença de 
produtores rurais da região. Du-
rante o evento, os participantes 
puderam conhecer, na prática, a 
gestão da propriedade e a expe-
riência com a integração Lavou-

ra/Pecuária, que é responsável 
pelo aumento da produtividade, 
a exemplo da cultura da soja, que 
teve o acréscimo de 20% no vo-
lume colhido. Na oportunidade, 
os representantes da Aiba: Seiji 
Mizote (vice-presidente), Carol 
Zuttion (Conselho Fiscal) e Mário 
Mascarenhas (Diretor de Proteína 
Animal), juntamente com o coor-
denador do Programa Fitossani-
tário da Soja, Armando Sá, foram 
recebidos pela família Stracci – 
Amauri, Vanessa e Lucas. 
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Estande da Aiba na Agro Rosário recebe 
visita de vice-governador João Leão
Durante a Agro Rosário 2022, rea-
lizada entre os dias (18) a (20) de 
março, a equipe da Aiba esteve pre-
sente, e a programação de sábado 
contou com a visita do vice-gover-
nador João Leão, que recebeu das 
mãos do diretor financeiro Hélio 
Hopp, o convite para participar da 
16ª edição da Bahia Farm Show, 
evento que acontecerá de 31 de 
maio a 04 de junho, em Luís Eduar-

AIBA - 21.03.2022

https://bit.ly/36WULxf 

do Magalhães. Além do vice-go-
vernador João Leão, os produtores 
rurais puderam encontrar outros re-
presentantes políticos, como o pre-
feito de Luís Eduardo Magalhães, 
Júnior Marabá, o deputado estadual 
Paulo Câmara e o prefeito de Jabo-
randi Marcos Antônio Matos da Silva 
que também receberam o convite.

Representantes da Aiba discutem sobre 
melhorias para a fruticultura no Oeste Baiano

Tendo por pauta a discussão sobre 
a impenhorabilidade de proprieda-
des rurais com área inferior a quatro 
módulos fiscais, no intuito de buscar 
soluções para esse problema, uma 
reunião entre o diretor de fruticultu-
ra da Aiba, Márcio Oliveira, o diretor 
executivo Alan Malinski e o assessor 
jurídico, Olegário Macedo com par-
ticipação por videoconferência do 
deputado federal Carlos Tito (Avan-
te), e do Juiz Instrutor do Gabinete 
da Presidência do Supremo Tribunal 

AIBA - 17.03.2022

Aiba se reúne com empresa concessionária 
do Lote 1 da Ferrovia Oeste Leste

Representantes da Aiba e da Bamin 
– empresa concessionária do Lote 
1 da Ferrovia Oeste Leste (Fiol) – se 
reuniram na manhã de terça-feira 
(15), na sede da entidade agrícola, 
em Barreiras, para dialogar sobre o 
potencial regional de utilização da 
linha férrea. A empresa, que tem 
interesse em outros lotes da Fiol, 
está realizando um levantamento 
sobre a dinâmica e os números do 
escoamento da safra e o transpor-
te de insumos para o setor agrícola 
regional. Participaram da reunião, 
pela Aiba, o presidente Odacil Ran-
zi (por teleconferência), Hélio Hopp https://bit.ly/3JVRdd7 

https://bit.ly/3JUP5m3 

AIBA - 15.03.2022

(diretor financeiro), Alan Malinski 
(diretor executivo) e Luiz Stahlke 
(gerente de infraestrutura e agro-
negócio). Representaram a Bamin, 

os gerentes Henrique Freitas e Da-
vid Ovejero. 

Prodeagro 
vai financiar 
construção de sede 
da PM em Rosário
AIBA - 15.03.2022

Um dos mais esperados pro-
jetos para a comunidade do 
Rosário, no município de Cor-
rentina, deu um importante 
passo na manhã de terça-feira 
(15), com o lançamento da pe-
dra fundamental para a cons-
trução do Pelotão da Polícia 
Militar, que terá como fonte 
de financiamento o Programa 
para o Desenvolvimento da 
Agropecuária (Prodeagro), um 
fundo gerido pela Aiba, com a 
participação da Abapa, Fun-
dação Bahia e o governo do 
Estado da Bahia.

Federal (STF), Doutor Mário Guerreiro, 
marcou a tarde de quinta-feira (17), na 
sede da instituição. Para o diretor de 
fruticultura da Aiba, Márcio Oliveira, 
foi dado um importante passo nessa 
demanda, por meio do deputado Tito 
hoje foi marcada essa reunião com 
o dr. Mário, representando o STF, e 
muito em breve será marcada uma 
reunião com o relator do processo 
ministro Edson Fachin. 

Município de Cocos recebe curso 
de Classificação e Padronização
de Grãos do AgroPlus

A equipe do programa AgroPlus, 
desenvolvido pela Aiba e a Abio-
ve, continua a pleno vapor execu-
tando as atividades em campo. A 
agenda de cursos de Classificação 
e Padronização de Grãos, foi reali-
zada na Fazenda Santa Colomba, 
município de Cocos. O curso foi 
direcionado aos funcionários da fa- https://bit.ly/3Dq5FrB 

AIBA - 18.03.2022

zenda que sediou o encontro, que, 
na ocasião, tiveram a oportunidade 
de conhecer sobre a legislação ge-
ral e específica de cada produto, e 
realizar de maneira prática a classi-
ficação da soja e do milho.

Aiba participa 
da Agro Rosário 
2022
AIBA - 18.03.2022

A equipe da Aiba esteve na 
Agro Rosário 2022. A Exposi-
ção agropecuária foi realizada 
de (18) a (20), após uma pau-
sa por conta da pandemia do 
novo coronavírus.
No estande da Aiba, nossos 
representantes apresentaram 
as atualidades do agronegó-
cio e os projetos desenvolvi-
dos pela entidade.
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Aiba e Uneb doam mudas de espécies nativas do Cerrado

Dando início à programação em co-
memoração à Semana da Água, na 
segunda-feira (21),  a AIBA em parceria 
com o Viveiro de Mudas de espécies 
nativas mantido pelo Universidade 
Estadual da Bahia (Uneb), Campus 
IX, doaram mais de 70 mudas de 
espécies de Jacarandá e Ipê para fa-
zendas do grupo Horita. O ‘Viveiro de https://bit.ly/3Nvhmlr 

AIBA - 21.03.2022

produção de mudas’, tem entre seus 
propósitos, o fornecimento de mudas 
de árvores nativas do Cerrado para o 
Projeto de Identificação, Preservação 
e Recuperação de Nascentes na Re-
gião Oeste da Bahia, iniciativa manti-
da pela Aiba que desde 2018 investiu 
cerca de R$800 mil para identificar, 
diagnosticar, catalogar e cuidar de 

O Ciclo da água: Aiba mantém ações para 
conservação e proteção dos recursos hídricos
AIBA - 23.03.2022

https://bit.ly/36XnZvV 

Com o intuito de preservar o meio 
ambiente e as formas de vida nele 
presentes, a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
por meio de projetos e ações de 
educação ambiental, tem buscado 
intensificar e monitorar os recursos 
hídricos da região Oeste da Bah-
ia. “A disponibilidade hídrica é um 
elemento finito fundamental para 
a agricultura e o produtor rural da 
região oeste da Bahia tem aporta-
do recursos para garantir a prote-
ção desses mananciais, convidando 
ainda toda a sociedade para essa 
responsabilidade coletiva e isso 
tem feito um diferencial na região”, 
salientou o gerente de Sustentabili-
dade da Aiba, Enéas Porto.

Fundesis assina convênio do Edital 2022
com o Banco do Nordeste e entidades
Em um ato simbólico, ocorrido na 
tarde de terça-feira (22), foi assina-
do o convênio que permite às en-
tidades aprovadas no Fundo para 
o Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bahia (Fundesis), ter 
acesso aos recursos do Edital 2022. 
O processo de seleção, iniciado em 
setembro do ano passado, contem-
plou 44 projetos de nove municípios 
do Oeste Baiano: Barreiras, Bom Je-
sus da Lapa, Correntina, Formosa do 
Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, 
Mansidão, São Desidério, Santana e 
Santa Maria da Vitória. https://bit.ly/3iVFTlj 

AIBA - 22.03.2022

nascentes em todo o Oeste Baiano. 
O projeto recebeu em 2020, premia-
ção pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), como reconhecimento do tra-
balho de instituições que investem 
em projetos dedicados à preservação 
dos recursos hídricos em todo o Brasil.
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16ª Bahia Farm Show terá infraestrutura 30% 
maior, com acréscimo de 25% em expositores
Começou oficialmente a contagem 
regressiva para o maior evento de 
tecnologia e inovação do Norte/Nor-
deste: a Bahia Farm Show. Há menos 
de três meses da 16ª edição da maior 
vitrine do agronegócio, que acontece-
rá entre os dias 31 de maio e 04 junho, 
em Luís Eduardo Magalhães, a orga-
nização prepara os últimos ajustes.

https://bit.ly/3JSR22s 

AIBA - 09.03.2022
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trataram da construção de uma 
ponte sobre o rio de Janeiro, que 
é um dos afluentes do rio Grande. 
A estrutura vai proporcionar o en-
curtamento das distâncias entre a 
capital baiana do agronegócio e a 
comunidade de Novo Horizonte.

https://bit.ly/3uIDhwG 

Fundesis inaugura Centro Terapêutico 
no Povoado de Grapiúna, em Barreiras

Emoção e alegria marcaram a tarde 
de terça-feira (29), durante a inau-
guração das novas instalações do 
Centro Terapêutico do Povoado de 
Grapiúna, que recebeu investimen-
tos realizados pelo Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável da Bahia (Fundesis). Apro-
vados pela primeira vez no edital 
de 2020, o projeto foi executado 
em 2021, aplicando os recursos na 
construção de dormitórios, banhei-
ros, áreas de serviço e de atendi-
mento médico da instituição.

https://bit.ly/3uFuHiu 

AIBA - 29.03.2022

Contas do 
exercício 2021 
são aprovadas 
pela Assembleia 
Geral da Aiba e do 
Instituto Aiba
AIBA - 28.03.2022

Os demonstrativos contábeis da 
Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba) e do Ins-
tituto Aiba (Iaiba), referentes ao 
exercício 2021, foram apresen-
tados aos associados durante as 
Assembleias Gerais Ordinárias, 
realizadas na tarde de segunda-
-feira (28), na sede da instituição 
agrícola. Após o parecer favorá-
vel do Conselho Fiscal, as con-
tas da entidade foram aprovadas 
por unanimidade pelos produto-
res presentes.

https://bit.ly/3uEcCBg 

Aiba e Uneb apresentam 
estudo sobre Carbono
AIBA - 23.03.2022

https://bit.ly/3iRtAH2 

Com o objetivo de apresentar os re-
sultados dos estudos do Projeto de 
Análise de Carbono do Solo no Oes-
te da Bahia, foi realizada na manhã 
de terça-feira (29), na sala de reu-
niões da Aiba/Abapa, um encontro 

Certificado pela Adab, Cacau do Oeste 
Baiano continua atraindo investidores
Uma comitiva de dirigentes agrí-
colas visitou, na terça-feira (29), os 
viveiros de mudas de cacau e as la-
vouras desta cultura, desenvolvidas 
a pleno sol, no Oeste Baiano. O giro 
ocorre um dia após a Adab certificar 
as mudas produzidas pela Bio Brasil 
na região. Uma série de encontros 
com investidores e produtores de 
diversas partes do Brasil tem ocor-
rido com frequência. O objetivo é 
mostrar que o cacau vem apresen-
tando, no Oeste da Bahia, produtivi-
dades muito acima das obtidas em 
áreas tradicionais. https://bit.ly/38lqnxr 

AIBA - 30.03.2022

Instituto Aiba e
Sicredi buscam 
recursos para o próximo 
edital do Fundesis
AIBA - 30.03.2022

Para fortalecer a parceria e bus-
car mais recursos para abertura 
de novo edital do Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bahia (Fundesis), 
no intuito de contemplar mais 
instituições sem fins lucrativos 
em todo o Oeste Baiano, foi rea-
lizada na tarde de quarta-feira 
(30), na sede da Aiba, uma re-
união entre representantes do 
Instituto Aiba e da Sicredi.  

que marcou o término da primeira 
fase do projeto desenvolvido pela 
Aiba em parceria com a Universida-
de Estadual da Bahia (Uneb).

Aiba e produtores tratam da construção 
de ponte para melhorar o escoamento 
da safra na estrada do café   
AIBA - 04.03.2022

Produtores rurais se reuniram, na 
manhã de sexta-feira (04), no es-
critório do Grupo Passo Fundo, 
em Luís Eduardo Magalhães, com 
o presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), Odacil Ranzi, e o gerente 
de infraestrutura e agronegócio 
da entidade agrícola, Luiz Stahl-
ke. Os participantes do encontro https://bit.ly/3JUVhKO 
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https://bit.ly/3uFuHiu
https://bit.ly/3uEcCBg
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A primeira reunião do ano entre dire-
toria e colaboradores da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), foi realizada no fim da tarde 
de segunda-feira 07, no auditório 
da Aiba/Abapa. O presidente Odacil 
deu as boas vindas aos colaborado-

res e destacou as principais ações 
realizadas no primeiro ano de ges-
tão. O diretor executivo Alan Malinski 
apresentou o novo organograma da 
instituição e os colaboradores rece-
beram o crachá de identificação. Na 
oportunidade, em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, celebra-
do oficialmente em 08 de Março, as 
colaboradoras da associação rece-
beram homenagens e brindes da 
diretoria que destacou a importância 
e contribuição das mulheres para o 
bom andamento dos trabalhos.

Secretário de Agricultura da Bahia 
visita Complexo Bahia Farm Show

Desenbahia e sua participação na Bahia Farm Show
INFORME PUBLICITÁRIO

As novidades reservadas para 
a maior feira agrícola do Norte/
Nordeste foram apresentadas pe-
los organizadores do evento, que 
retoma 100% presencial, de 31 de 
maio a 04 de junho. O presidente 
da Bahia Farm Show e da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), entidade realizadora 
da maior feira agrícola do Norte e 
Nordeste, Odacil Ranzi, recebeu, 
na quarta-feira (30), o secretário 

A Desenbahia acredita e inves-
te na força que vem do campo. Ao 
longo de sua história, a Agência de 
Fomento cresceu em participação 
na Bahia Farm Show e se tornou 
um dos principais agentes financei-
ros na oferta de crédito para novos 
investimentos ao agronegócio do 
estado. A Desenbahia participou de 
todas as edições do evento, sendo 
líder por vários anos em intenções 
de negócio, com atendimento es-
pecial qualificado aos empresários 
do agronegócio durante todos os 
dias da Bahia Farm Show.

Com linhas de crédito lança-
das exclusivamente para o evento, 
a Desenbahia se fortaleceu como 
instituição referência com o menor 
custo efetivo total e prazos longos, 
para investimentos em aumento da 
produção, modernização das ins-
talações, compras de máquinas e 
equipamentos (inclusive importa-
dos) para o agronegócio baiano. Po-
dem solicitar crédito rural: produtor 
rural - pessoa física ou jurídi¬ca e 

cooperativas de produ¬tores rurais.
O crédito rural da Desenbah-

ia financia o custeio da produ¬ção 
e da comercialização de produtos 
agro¬pecuários, estimula os investi-
mentos rurais, incluindo armazena-
mento, beneficiamento e industriali-
zação dos produtos agrícolas. Além 
de fortalecer o setor rural, incentiva 
a introdução de novos métodos no 
sistema de produção.

“Nas últimas quatro edições do 
evento, a Agência captou mais de 
R$ 1,2 bilhão em solicitações de 
crédito. Consolidamos a trajetória 
crescente da agência no financia-
mento do agronegócio. Nosso cré-
dito transforma ideias em negócios 
de sucesso, gerando maior compe-
titividade, mais renda e riqueza para 
o desenvolvimento econômico e 
social da Bahia”, disse o Diretor de 
Desenvolvimento e Negócios da 
Desenbahia, Agenor Martinelli.  

Os empresários interessados po-
dem obter mais informações sobre 
as linhas de crédito da Desenbahia 

com os Gerentes de Desenvolvi-
mento Negócios ou pelo 71 3103-
1001. Nossos Gerentes estão aptos 
a auxiliar as empresas na constru-
ção de alternativas para fomento à 
economia através de soluções fi-
nanceiras personalizadas. Acesse a 
página na internet: www.desenbah-
ia.ba.gov.br/gerencias. 

Agenor Martinelli, Diretor de Desenvolvimento
e Negócios da Desenbahia.

https://bit.ly/3Lqtr9A 

AIBA - 30.03.2022

da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 
Pesca e Aquicultura (Seagri), João 
Carlos Oliveira da Silva. Selou o 
encontro uma visita a área da feira, 
já com a confirmação de estarem 
juntos no período do evento, que 
retoma o formato 100% presencial, 
de 31 de maio a 04 de junho, em 
Luís Eduardo Magalhães (BA).

Diretoria se reúne com colaboradores
e homenageia Dia Internacional da Mulher

https://bit.ly/3JTSIc3 

AIBA - 08.03.2022
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09/04
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12/04
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15/04
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17/04
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18/04

19/04

19/04

21/04

21/04

22/04

23/04

24/04

24/04

25/04

25/04

27/04

27/04

28/04

28/04

28/04

29/04

30/04

ADEMIR JOSE DELATORRE

IVONE BONADIMAN ZANOTTO

EROLT ERTAL

DANILO TOMOAKI KUMAGAI

ILDO JOAO RAMBO

PASCOAL VENDRUSCULO

CELITO MISSIO

DINO ROMULO FACCIONI

ROBERTO FEDRIZZI

VALDIR SETIMO RIZZI

VANDERLEI WINTER

VICENTE ROBERTI

GIOVANI MISSIO

IVONE BONADIMAN ZANOTTO

MARIA FUMIKO S. KUMAGAI

REGINA CELIA Y. HIROZAWA

HARUYOSHI SHIMOHIRA

RONALDO KOHARU TAKAHASHI

SANDRO ZANCANARO

WILFRIED DUCK

NABOR ZUTTION

ANDRE DA VEIGA EIDT

FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR

JOSE HUMBERTO DA SILVEIRA

FRANCISCO MISSIO

ODELI CATAPAN

MARCELINO LUIS MINGORI

PAULO DINIZ TOHOMAZI

ALDO HENRIQUE GUADAGNIN

OCIMAR CAMPANHOLI

BRUNA LERMER OLIVEIRA

JARBAS BERGAMASCHI

WILLIAM CANCELIER

ALISSON GONÇALVES DE SOUZA

CLOVIS PAULO BRUSTOLIN

GILMAR LUIZ DARIO

MARCOS RENATO GRIEGER

PAULA BRIANI A. NEDEFF

CLAUDICIR JUSTI E OUTROS

VENILDO CASTELLI

FERNANDA MORESCO DENARDIN

JAIR BUENO FERREIRA

VALTER GATTO

CLAUDIO MAROSTEGA

NICOLAS CASALI
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