
DESTAQUE

Aiba apresenta demandas do 
setor agrícola ao Governo Federal 

Manter a proximidade e o diálogo 
com órgãos do Governo Federal, 
entidades e parlamentares, com o 
intuito de atrair investimentos para a 
continuidade do desenvolvimento 
do setor agrícola no Oeste Baiano. 

Estes foram os principais objetivos 
alcançados durante a viagem de re-
presentantes da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
à Brasília, entre os dias (05) e (07). A 
comitiva liderada pelo presidente 

Odacil Ranzi, também foi integrada 
pelo vice-presidente Moisés Sch-
midt, o diretor financeiro Hélio Hopp 
e o diretor executivo Alan Malinski.

https://bit.ly/3EMQI3r 

AIBA - 11.04.2022
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https://bit.ly/3y886P1 

Aiba recebe selo 
Empresa Irmã 
das Obras Sociais 
de Irmã Dulce
AIBA - 04.04.2022

A Associação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (Aiba), está entre 
as 42 empresas que receberam o 
selo Empresa Irmã das Obras So-
ciais de Irmã Dulce (OSID). A entre-
ga no Centro Educacional Santo 
Antônio (CESA), no município de 
Simões Filho, na Região Metropo-
litana de Salvador.
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Aiba apresenta projetos à comitiva do Rabobank

Como parte do processo de aproxi-
mação entre a Aiba e o Rabobank, re-
presentantes da diretoria e do Núcleo 
Sustentabilidade da entidade agrícola, 
receberam uma equipe do Rabobank, 
em Barreiras. Na oportunidade, fo-
ram apresentados projetos realizados 
pela instituição no Oeste Baiano nos 
segmentos de infraestrutura, fitossa- https://bit.ly/3rPewyp 

AIBA - 04.04.2022

nidade, responsabilidade social e am-
biental. Participaram do encontro, pela 
Aiba: o presidente Odacil Ranzi, o vice 
Moisés Schmidt e o diretor executivo 
Alan Malinski. O Rabobank foi repre-
sentado pelo gerente regional Centro-
-Leste, Alan Rechsteiner, o gerente de 
Sustentabilidade Rural Brasil, Thiago 
Guedes, o Head Global de Sustenta-

bilidade, Lachlan Monsbourgh, o ge-
rente da Agência Barreiras, Brasilidio 
Viana, e o gerente de relacionamento, 
Marcos Queiroz. A Coopercacau1000 
e o Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Barreiras (SPRB) também fo-
ram representados no encontro
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Feliz Páscoa! Em virtude da semana de prepa-
ração e comemoração à Páscoa, 
os colaboradores da Aiba, sede 
e Fazenda Modelo, receberam 
ovos de chocolate.  A distribuição 
dos brindes na sede foi conduzi-
da pelo diretor financeiro, Hélio 
Hopp, na tarde de quarta-feira 
(13), e na manhã de quinta-fei-
ra (14), na Fazenda Modelo, pela 
coordenadora do Fundesis, Alés-
sia Oliveira e o setor de RH com a 
colaboradora Keína Brígido. Feliz 
Páscoa!

https://bit.ly/38guHOh 

AIBA - 14.04.2022

https://bit.ly/3s1aEdK 

Programa AgroPlus 
Bahia encerra 
rodada de cursos 
de Classificação e 
Padronização de Grãos
AIBA - 29.04.2022

A programação de cursos 
de classificação e padro-
nização de grãos no Oeste 
da Bahia chegou ao fim na 
safra 2021/22. Por meio do 
Programa AgroPlus Bahia, 
os técnicos da Aiba tiveram 
a oportunidade de ministrar 
o curso em cinco microrre-
giões do Oeste Baiano. Ao 
longo desse período, foram 
capacitados cerca de 70 
profissionais de proprieda-
des rurais em quatro muni-
cípios da região. 

Jovens aprendizes visitam sede da Aiba

Durante a sexta-feira (1º), a sede 
da Aiba recebeu a visita das duas 
turmas que cursam o Programa 
Jovem Aprendiz na área rural. A 
atividade, que faz parte dos estu-
dos da disciplina de Comunicação 
Organizacional, foi conduzida pela 
professora Rita Kunkel. Os 63 cur- https://bit.ly/3Owe5mt 

AIBA - 01.04.2022

sistas puderam conhecer o fun-
cionamento de alguns setores da 
instituição agrícola e os projetos 
executados nas áreas de infraes-
trutura e meio ambiente.

Aiba busca parceria com Corpo de 
Bombeiros para 16ª Bahia Farm Show
Membros da diretoria executi-
va da Aiba e da coordenação da 
Bahia Farm Show visitaram o co-
mando do 17º Grupamento do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Barreiras, na manhã de sexta-fei-
ra (1º), para buscar parceria para a 
realização da 16ª edição da feira. 
Participaram da reunião, o diretor 

AIBA - 01.04.2022

https://bit.ly/3vbPs6S 

financeiro da entidade agríco-
la, Hélio Hopp, o diretor execu-
tivo, Alan Malinski, a gerente de 
eventos, Regiane Oliveira, o major 
Bahia, o tenente Diego e o subte-
nente Enéias.
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https://bit.ly/3kb3xLt 

https://bit.ly/3Kgk3V9 

Bahia Farm Show 
terá espaço 
para exposição 
de veículos 
e máquinas 
agrícolas antigas
AIBA - 13.04.2022

Admiradores e colecionado-
res de relíquias têm parada 
obrigatória na Bahia Farm 
Show 2022, evento realizado 
pela Associação de Agriculto-
res e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
de 31 de maio a 04 de junho, 
em Luís Eduardo Magalhães 
(BA). Uma das novidades re-
servadas para a 16ª edição 
da feira será a Praça do Mu-
seu, criada como forma de 
homenagear os pioneiros da 
agricultura do Oeste da Bahia. 
O espaço contará com expo-
sição de máquinas agrícolas 
utilizadas nas primeiras lavou-
ras da região, e também, veí-
culos antigos.

Aiba e o prefeito de LEM acompanham 
os preparativos para a próxima Bahia 
Farm Show
AIBA - 08.04.2022)

https://bit.ly/3vdtZKH 

O prefeito de Luís Eduardo Maga-
lhães, Júnior Marabá, e sua comiti-
va, formada por vereadores e ser-
vidores, foram recebidos na Bahia 
Farm Show, na tarde de sexta-feira 
(08), por representantes da Aiba, 
entre eles, o presidente da entida-
de, Odacil Ranzi. Após uma cami-
nhada pelo espaço do parque, veri-
ficaram o ritmo acelerado com que 

trabalham os colaboradores para 
deixar o local pronto para a próxima 
edição do evento, que vai ocorrer 
entre 31 de maio e 04 de junho. O 
prefeito reafirmou o entusiasmo 
com que o município espera pelo 
evento e lembrou que a prefeitura 
funciona dentro da BFS durante os 
dias da feira.

Fundesis realiza capacitação para 
prestação de contas das instituições

Representantes das entidades 
que real izam trabalho social 
em toda a região, part iciparam 
da Capacitação para Presta-
ção de Contas dos projetos 
que foram contemplados com 
recursos no Edital Nº 01/2022, 
do Fundo para o Desenvolvi-

AIBA - 28.04.2022

https://bit.ly/3knlvKX 

mento Integrado e Sustentá-
vel da Bahia (Fundesis) .  O cur-
so foi  real izado na manhã de 
quinta-feira (28),  no auditório 
Aiba/Abapa, em Barreiras.

https://bit.ly/3k8wFmD 
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Nascentes do Oeste marca presença na 
6ª Feira Agroecológica de Baianópolis
O programa Nascentes do Oeste, 
desenvolvido pelo Núcleo de Sus-
tentabilidade da Aiba, marcou pre-
sença na 6ª edição da Feira Agroe-
cológica de Baianópolis, no sábado 
(02). O evento, que já é tradicional 
no município, converteu-se em um 
espaço para a comercialização de 
produtos do campo, a promoção da 
cultura das comunidades e a inte-
ração entre produtores e interessa-
dos na agricultura familiar. Durante 
a programação, o representante do 
Conselho Fiscal do Instituto Aiba, no 
evento, Romeu Carvalho, entregou 
à prefeita Jandira Xavier e ao vice-
-prefeito, José Inácio Alberis, o con-
vite para a próxima edição da Bahia 

AIBA - 04.04.2022

Aiba recebe visita do secretário de Meio 
Ambiente de Formosa do Rio Preto
A equipe do Núcleo de Susten-
tabilidade da Aiba recebeu na 
manhã de sexta-feira (1º), a visita 
do novo secretário de Meio Am-
biente de Formosa do Rio Preto, 
Geraldo Júnior. Na oportunidade, 
o secretário reforçou a parceria 
com a entidade agrícola e rece-
beu alguns coletores do Progra-
ma de Coleta de Pilhas e Baterias 
para intensificar a campanha no 
município. Participaram do en-
contro, o gerente de Sustenta-
bilidade Enéas Porto, a analista 
ambiental, Raquel Paiva e o fiscal 
agropecuário da Adab, Nailton Al-
meida.

AIBA - 01.04.2022

Farm Show, que será realizada de 
31 de maio a 04 de junho, em Luís 
Eduardo Magalhães-BA.
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Colheita da 
soja avança no 
Oeste da Bahia e 
indica negócios 
promissores 
durante Bahia 
Farm Show
AIBA - 06.04.2022

Pelo menos 80% da área 
de 1,7 milhão de hectares 
ocupada com soja no Oes-
te da Bahia já está colhida à 
robustas produtividades de 
66 sacas por hectare. Estes 
números acendem o sinal 
verde para o sucesso da 16ª 
edição da Bahia Farm Show, 
de 31 de maio a 04 de junho 
em Luís Eduardo Maga-
lhães (BA). Com um hiato de 
dois anos, devido a pande-
mia da Covid-19, o evento 
retorna maior, impulsiona-
do pela demanda reprimida 
e se mostra palco estraté-
gico para a realização de 
negócios promissores. Os 
resultados no campo de-
vem motivar os produtores 
da região a reforçar os in-
vestimentos em maquiná-
rios, insumos e tecnologias.

cial, 320 empresas expositoras que 
vão levar tecnologia em maquinário 
e implementos agrícolas, softwares 
e soluções inteligentes para facilitar 
o dia a dia do produtor no campo. A 
Bahia Farm Show será realizada entre 
os dias 31 de maio e 04 de junho, em 
Luís Eduardo Magalhães (BA).

Bahia Farm Show 2022 confirma 
ocupação de 100% dos espaços 
comercializados
AIBA - 20.04.2022

A menos de 45 dias para o seu início, 
a Bahia Farm Show confirma a ocu-
pação de 100% dos espaços comer-
cializados, se consolidando como o 
melhor lugar para fechar negócios. O 
resultado surpreende, de forma posi-
tiva, a organização da feira, que desde 
dezembro passado, começou a am-
pliar a estrutura do evento em 33%, 
e vai apresentar, de forma presen- https://bit.ly/396fGin 

Sete instituições financeiras estão 
confirmadas na próxima edição da 
Bahia Farm Show, que será realizada 
entre os dias 31 de maio e 4 de junho, 
em Luís Eduardo Magalhães (BA). 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, 
Banco Original, Bradesco, Cooper-
farms, Sicredi e Desenbahia estarão 
prontos para negociar crédito com os 
melhores juros do mercado e con-
dições facilitadas de parcelamento. 

AIBA - 27.04.2022

INFORME PUBLICITÁRIO

Desenbahia oferece melhores 
condições de crédito na Bahia Farm
A Agência de Fomento do Estado 
da Bahia (Desenbahia) participará 
da Bahia Farm Show 2022, que se 
realizará de 31 de maio a 4 de junho. 
Presente em todas as edições ante-
riores, a Agência terá stand próprio 
e contará com equipe especializada 
para agilizar negócios na maior feira 
do agronegócio do norte e nordeste 
do país.
A Desenbahia disponibilizará linhas 
de financiamento para investimentos 
em aumento da produção, moderni-
zação das instalações, compras de 
máquinas e equipamentos (inclusi-
ve importados) para o agronegócio 
baiano. Podem solicitar crédito rural 
todos os produtores, tanto pessoa fí-
sica quanto jurídica.
te a instituição com o menor custo 
efetivo total e os prazos de financia-
mento mais longos. Além disso, não 
cobramos taxa Flat, o que já reduz 
substancialmente o custo das nossas 
operações”. “Nossos financiamentos 
não exigem nenhuma reciprocidade, 
como por exemplo: a aquisição de 
outros produtos ou serviços, como 

seguros, capitalizações ou cartões 
de crédito”, explica. “Outro ponto 
importante é que financiamos má-
quinas e equipamentos importados, 
o que é um diferencial para o pro-
dutor rural. Também possibilitamos 
o financiamento de até 100% do 
valor da máquina ou equipamento”, 
pontua a gerente.
Além de Juliane, a Desenbahia con-
tará com ampla equipe técnica, 
buscando agilizar os negócios reali-
zados durante o evento. Participam 
da equipe analistas de crédito, ana-
listas de cadastro e outros gerentes 

da Agência de Fomento. Também 
estarão presentes na Bahia Farm 
o presidente da Agência, Paulo 
Costa, o Diretor de Desenvolvi-
mento e Negócios, Agenor Mar-
tinelli e o Diretor de Operações, 
Marko Svec.
“A expectativa é a melhor possí-
vel. Nos preparamos muito para 
atender a todos os produtores ru-
rais, de forma efetiva. Temos cer-
teza de que fecharemos muitos 
negócios durante a Feira. A De-
senbahia vem forte para a Bahia 
Farm Show”, finaliza Juliane.

Com linhas de financiamento espe-
cíficas para a aquisição de máqui-
nas, veículos, insumos e tecnologias 
ligadas ao setor do agronegócio, a 
presença das instituições financeiras 
em um só local é uma das vantagens 
para que os produtores rurais fechem 
negócio durante a Bahia Farm Show.
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Instituições financeiras garantem 
presença na Bahia Farm Show 2022 
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Aiba busca junto a autoridades políticas em 
Salvador melhorias para o setor Agrícola

Entre os dias (12) e (14), represen-
tantes da Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
liderados pelo presidente, Odacil 
Ranzi, juntamente com o diretor 
executivo, Alan Malinski e o geren-
te de Projetos e Sustentabilidade, 
Enéas Porto, estiveram em Salva-
dor para discutir, com autoridades 
políticas, melhorias para o setor 
agrícola. A Superintendência Fe-
deral do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
a sede da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz), do Inema, e da Conab, fo-
ram alguns locais visitados pela 
comitiva do Oeste Baiano.

https://bit.ly/3xRBNDv 

AIBA - 19.04.2022

A Cargill apresentou um pano-
rama com dados oficiais da As-
sociação Nacional das Indústrias 
Processadoras de Cacau (AIPC), 
da cadeia de suprimentos do ca-
cau no Brasil e as perspectivas 
de crescimento perante a de-
manda global por esse produto. 
Estiveram presentes, o diretor 
global de compra de cacau da 
Cargill, Job Leuning, o gerente 
de compras de cacau no Brasil, 
Bruno Cheble Ferreira, e a líder 
de sustentabilidade de cacau na 
Cargill, Erica Pereira.

Aiba e Cargill discutem 
dados da Associação 
Nacional das Indústrias 
Processadoras de Cacau
AIBA - 13.04.2022

Com o objetivo de apresentar as 
ações institucionais desenvolvi-
das pelos produtores rurais na 
região Oeste da Bahia ao longo 
dos anos, por meio de projetos 
executados na Aiba, tendo por 
foco a sustentabilidade, boas 
práticas agrícolas e manejo ade-
quado dos recursos hídricos, um 
encontro entre o vice-presidente 
da Aiba, Moisés Schmidt, o ge-
rente de Agronegócio e Infraes-
trutura, Luiz Stahlke, membros 
do Núcleo de Sustentabilidade 
e uma equipe da Cargill, marcou 
a manhã de quarta-feira (13), na 
sala de reuniões da Aiba/Abapa. 

https://bit.ly/3rYK2Kd 

Estudos sobre 
Carbono no Oeste 
da Bahia são 
apresentados em 
workshop
AIBA - 26.04.2022

Como parte da programa-
ção dedicada à Conserva-
ção Nacional do Solo, cuja 
data oficial é comemorada 
no dia 15 de abril, a Aiba, 
realizou na manhã de ter-
ça-feira (26), um workshop 
para apresentação dos re-
sultados dos estudos de 
Carbono realizados na re-
gião Oeste da Bahia em par-
ceria com o Instituto Aiba, 
Solidaridad, Land Innova-
tion Fund, Uneb e Abiove. 
Durante o encontro, foram 
realizadas palestras partin-
do das temáticas:  ‘Contex-
tualização dos estudos de 
Carbono realizados no Oes-
te da Bahia’, ministrada pelo 
analista ambiental da Aiba, 
Aloísio Júnior, ‘Emissão de 
CO2 nos diferentes sistemas 
de Manejo de Grãos e Fibras 
da região Oeste da Bahia’, 
conduzida pelo professor da 
Uneb, Dr. Jorge da Silva Jú-
nior, e ‘Linha de base do ba-
lanço de Carbono na produ-
ção de soja na região Oeste 
da Bahia’, apresentada pela 
especialista em Carbono da 
Solidaridad, Camila Santos.

https://bit.ly/37Jz1FJ 
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Aiba prestigia 27ª edição da Agrishow em Ribeirão Preto

Representando a região Oeste e a 
Aiba, os vice-presidentes da entida-
de, Moisés Schmidt e Seiji Mizote, 
marcaram presença na 27ª edição 
da Agrishow, principal feira de tecno-
logia do País, realizada em Ribeirão 
Preto-SP. Além de conferir as novi-
dades tecnológicas do setor agrope-
cuário, os dirigentes, que tiveram a 
companhia do produtor Tobias Sch-
midt, foram recebidos pela diretoria 
da feira paulista. Na ocasião, conver-
saram sobre o cenário econômico 
dos eventos de grande porte e entre-
garam convites para a 16ª edição da 
Bahia Farm Show, programada para 
o período entre 31 de maio e 04 de 
junho de 2022, em Luís Eduardo Ma-
galhães-BA.

AIBA - 29.04.2022

https://bit.ly/39qQxiJ 
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Em reunião, Aiba e Governo do Tocantins 
discutem questão da divisa e infraestrutura
Em uma reunião, realizada no sá-
bado (9), na comunidade de Vila 
Panambi, em Formosa do Rio Pre-
to-BA, foram abordados diversos 
temas de interesse dos produtores 
estabelecidos na divisa entre Bahia 
e Tocantins, entre eles: infraestrutu-

https://bit.ly/3OAF7Jj 

AIBA - 11.04.2022

Aiba define local onde será construída 
sede da entidade em LEM
Com o objetivo de acompanhar 
de perto a finalização das obras 
no parque da Bahia Farm Show, foi 
realizada uma visita técnica ao local 
do evento, em Luís Eduardo Ma-
galhães, na quinta-feira (21), pelo 
presidente da Aiba, Odacil Ranzi, 
o diretor financeiro, Hélio Hopp, a 
gerente administrativa, Veridiane 
Carvalho, o diretor da feira, Felipe 
Faccioni, e o supervisor de campo 
da BFS, Leandro Costa. Na opor-
tunidade, a arquiteta Dulce Aguiar 
participou da averiguação, que teve 
um segundo objetivo: definir o local 
em que será construída a sede da 
Aiba em LEM, dentro do comple-
xo da Bahia Farm Show. A Aiba é a 

https://bit.ly/3xMloQW 

AIBA - 25.04.2022

principal entidade organizadora da 
feira, que esse ano chega à sua 16ª 
edição, e conta com a parceria de 
outras instituições agrícolas e a Pre-
feitura do município anfitrião

https://bit.ly/3k8hCJx 

Aiba e Iaiba 
participam de 
programação de 
transferência de 
tecnologia
AIBA - 11.04.2022

Entre os dias (06) e (07), foi 
realizado o acompanha-
mento do final de ciclo da 
cultura nas unidades de-
monstrativas de produção 
de milho em alta tecnolo-
gia nos municípios de Bar-
reiras, Riachão das Neves 
e Formosa do Rio Preto. A 
iniciativa é da Aiba em par-
ceria com a Corteva, Prefei-
tura de Barreiras e JCO, que 
tem beneficiado peque-
nos produtores rurais dos 
referidos municípios, nas 
ações de transferência de 
conhecimento e tecnolo-
gia para agricultura em pe-
quena escala. Participaram 
da programação, o analista 
ambiental da Aiba Aloísio 
Júnior, o supervisor de pro-
dução agrícola do Iaiba, Val-
mir Júnior, e representantes 
locais das unidades de pro-
dução. Em atividade desde 
2018, o Programa tem mos-
trado que é possível supe-
rar as dificuldades, dando 
viabilidade à produção, por 
meio do aumento da produ-
tividade.

ra e segurança jurídica. Participaram 
do encontro o presidente da Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, o go-
vernador do Tocantins, Wanderlei 
Barbosa, e suas respectivas equi-
pes de apoio. O presidente da Aiba, 

Odacil Ranzi, ressaltou a crescente 
interação entre Bahia e Tocantins, 
pela divisa, por conta do turismo e 
da produção agrícola, que são im-
portantes atividades econômicas 
desenvolvidas na área. “A solução da 
questão da divisa está muito próxi-
ma de ser oficializada. Falta apenas 
a assinatura dos estados para que 
o projeto seja ratificado na instância 
final. Quanto à infraestrutura, vamos 
manter o diálogo, permanentemen-
te, com as partes, porque essa é 
uma área de grande interesse para 
os estados e os produtores rurais”, 
declarou, Odacil Ranzi.

da Aiba, que tem feito a atividade 
de transferência de conhecimento 
para o time do Cimatec e engaja-
mento com produtores rurais, para 
que validem as funções do SIMA de 
acordo com suas necessidades.

Aiba apresenta protótipo do 
Sistema de Inteligência e 
Monitoramento Ambiental
AIBA - 11.04.2022

Produtores rurais e técnicos do Nú-
cleo de Sustentabilidade da Aiba 
participaram da apresentação do 
protótipo do Sistema de Inteligência 
e Monitoramento Ambiental (SIMA), 
em reunião realizada na sexta-feira 
(08), na sede da instituição agrícola. 
Desenvolvido pela equipe de pro-
gramação do Senai Cimatec, que 
na oportunidade esteve presente 
na entidade agrícola e fez a de-
monstração de como será a opera-
cionalização do SIMA,  o sistema é 
disponibilizado para associados da 
Aiba e busca integrar informações 
de diferentes fontes de outros siste-
mas, além de trazer praticidade na 
gestão da propriedade rural, com 
foco em módulos ambiental, de fi-
tossanidade, de recursos hídricos e 
de inteligência territorial, contando 
também com uma ferramenta de 
balanço de carbono. Todo o tra-
balho desenvolvido é coordenado 
pelo Núcleo de Sustentabilidade https://bit.ly/3K8r0Yl 
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Investimentos do 
Fundesis são inaugurados 
em escola de Roda Velha

Construídas com recursos do Fundo 
para o Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bahia (Fundesis), as 
novas salas de aulas do Colégio Ba-
tista do distrito de Roda Velha foram 
inauguradas na manhã de terça-feira 
(19). A comunidade, situada no muni-
cípio de São Desidério, é conhecida 
por apresentar números relevantes 
na produção de grãos e fibra do Oes- https://bit.ly/3Lvsi0I 

te Baiano. Na ocasião, o presiden-
te da Aiba, Odacil Ranzi, falou so-
bre os resultados alcançados nas 
16 cidades já beneficiadas pelo 
fundo. “O Fundesis é uma iniciativa 
transformadora de vidas. Por meio 
dela, os produtores rurais associa-
dos à Aiba ampliam a participação 
do setor no desenvolvimento so-
cial da região”, afirmou. O Colégio 
beneficiado oferece, Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. A 
partir das novas salas de aula, a 
unidade escolar poderá atender 
um número estimado de 100 estu-
dantes de variadas idades.

AIBA - 19.04.2022

Centro Educacional Mara Júlia inaugura 
sede própria com recursos do Fundesis

Um espaço de convivência que 
irá auxiliar no desenvolvimento 
de atividades voltadas à inclusão 
social e cidadania, a ONG Amigos 
de Mara, em Santa Rita de Cás-
sia, foi inaugurada na manhã de 
quarta-feira (20). A instituição foi 
contemplada pelo Fundesis, que 
aprovou, no edital de 2019/2020, 
o projeto de construção da sede 
própria. “Além de produtor rural 

AIBA - 20.04.2022

https://bit.ly/3ODJaED 

e doador do Fundesis, vejo de 
perto onde estão sendo investi-
dos os recursos, ressaltando que 
tudo é feito de maneira sólida e 
transparente. Nesses 15 anos, o 
Fundesis vem realizando bons 
trabalhos e impactando, para me-
lhor, a vida de diversas comunida-
des no Oeste Baiano”, destacou o 
vice-presidente da Aiba, Moisés 
Schmidt. A entidade atende crian-

ças carentes e oferece atividades 
educativas e culturais. Voltada 
às atividades de educação e in-
clusão social, a Organização da 
Sociedade Civil Amigos da Mara 
foi criada em outubro de 2016 e 
atende uma média de 100 alunos, 
diretamente, e 350 famílias indire-
tamente.

https://bit.ly/39sCCc5 
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21/05

22/05

22/05

23/05

23/05

25/05

25/05

25/05

27/05

27/05

28/05

28/05

28/05

28/05

28/05

28/05

29/05

29/05

30/05

30/05

30/05

31/05

CELESTINO ZANELLA 

ELISIO CARLOS PILLATI

RUI LUIZ GAIO 

LEANDRO VOLTER L. C.

SERGIO SIMON ROMERA

IVO ZILS

ROBERTO YOSHIO HIROZAWA 

VILSON GATTO

ELMAR STEIN

WALTER SATORU HIRATA

AIRTON GORGEN

ANDERSON JOSÉ TONIAZZO 

EVANDRO MARCOS CASTELLI 

IRES OLIMPIO BASSO - ESPOLIO 

JURANDIR BARBOSA GOMES 

PEDRO JOAO ANDREGHETTI

JOSE APARECIDO OLIVEIRA 

LUIZ BLANGER

LUIZ ROCKENBACH

MARIO KAZUYOSHI WATANABE 

VALTER MIKIO MORINAGA

JOHNNY ALBERTO QUESINSKI

Fundesis inaugura quadra poliesportiva do 
Centro Educacional 31 de Março em Baianópolis

Os alunos do Centro Educacional 31 
de Março em Baianópolis agora terão 
o lazer garantido. Foi inaugurada, na 
manhã de terça-feira (26), com re-
cursos do Fundesis, a quadra polies-
portiva da unidade escolar. O Centro 
Educacional 31 de Março, fundado 
em 1977, atende mais de 600 alunos 
da sede e da zona rural do município 
de Baianópolis. A entidade oferta En-
sino Fundamental no período diur-
no e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), no noturno. Antes de ser con-
templada no Edital 2020, a escola 
carecia de estrutura adequada para 
realização de atividades esportivas e 
de lazer para os estudantes e a co-
munidade escolar.

AIBA - 26.04.2022

ANIVERSARIANTES 
MAIO

01/05

01/05

02/05

02/05

02/05

03/05

03/05

03/05

04/05

04/05

06/05

07/05

07/05

07/05

07/05

08/05

09/05

10/05

10/05

10/05

ELCIO ALBERTO ZILS

WILSON HIDEKI HORITA

ADEMAR BAUMANN

IRENE SPONCHIADO ZANINI

LUIZ SERGIO PARANHOS F.

LISIANE ROSA LUNARDI 

LUIZ ANTONIO PRADELLA 

MARCIO DA CUNHA

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA 

RENATA GIOVELLI KOHN

RUDELVI SENAIR BOMBARDA

ANTONIO DE MATOS SEBASTIAO 

ELISA KEIKO ISHIDA HOSIDA 

MARILENE ZANCANARO Z.

ROQUE LUIZ GORGEN

ROQUE ROBERTO BUSATO 

THUBIAS GEOVANE MISSIO

ISABEL DA CUNHA

LAURA DOS SANTOS BORTOLIN 

MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR

11/05

11/05

11/05

12/05

12/05

13/05

13/05

13/05

13/05

14/05

15/05

15/05

16/05

16/05

16/05

19/05

19/05

19/05

19/05

19/05

19/05

19/05

20/05

HELENA ALMEIDA SCHMIDT 

ODIR JOSE PRADELLA 

PEDRO ARNOLDO CAPPELLESSO

ARNALDO PRADELLA 

MARCOS ANTONIO BALAN

EDSON FERNANDO ZAGO 

MARIA CELIA SAMPAIO KUMAGAI 

RICARDO GARCIA LEAL 

ROGERIO PELIZZARO

MARTIMIANO CHRISTIANO P.

ADENI MARONEZI

EDERSON ROBERTO STEIN

ADAIR CASAGRANDE 

FABRICIO ROSSO PACHECO

MARCIA HARUMI FUGITA

ADEMAR ANILDO GUADAGNIN 

KIARA ZANCANARO MOTTER 

LEANDRO SOMAVILLA 

NELSON ANDRE BERGAMO 

ODAIR ANGELELLI

OLMIRO FLORES DE OLIVEIRA 

VILSON SOMAVILLA

SIZUE KAWAKAMI SHIMOHIRA
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Safra baiana de grãos 
pode alcançar 11,1 milhões 
de toneladas em 2022
AIBA - 25.04.2022

O terceiro Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola 
(LSPA), realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), relativo a março de 
2022, com dados sistematizados 
pela Superintendência de Es-
tudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), autarquia da Secre-
taria do Planejamento, estimou 
a produção de cereais, oleagi-
nosas e leguminosas, na Bahia, 
em 11,1 milhões de toneladas (t), 
o que representa um crescimen-
to de 5,9% na comparação com 
a safra 2021 – que foi o maior re-
sultado da série histórica do le-
vantamento para o conjunto de 
produtos pesquisados. Em re-
lação ao levantamento do mês 
anterior, houve uma variação 
positiva de 2,1 pontos percen-
tuais. As áreas plantada e colhi-
da ficaram ambas estimadas em 
3,35 milhões de hectares (ha), o 
que corresponde, nas projeções 
do IBGE, a uma expansão de 
4,5% na comparação anual. Des-
sa forma, o rendimento médio 
(3,32 t/ha) da lavoura de grãos 
no estado deve ser 1,4% superior 
na mesma base de comparação.

https://bit.ly/38k1mT7 

Mais 
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