
DESTAQUE

Bahia Farm Show 2022 atinge 
marca histórica de 7,9 bilhões 
em volume de negócios 
A organização da Bahia Farm Show 
2022, encerrada no sábado, 04 de 
junho, confirma um novo recorde 
no volume dos negócios consolida-
dos durante os cinco dias do even-
to. Em prévia realizada, o montante 
chegou a R$ 7,9 bilhões, ultrapas-
sando a marca de R$ 1,9 bilhão da 
última edição da Feira, em 2019. 
Outro recorde batido foi o de públi-
co, com 101.555 pessoas que circu-
laram pelo Complexo Bahia Farm 
Show. Em 2019 o público foi de 65 
mil pessoas. O valor expressivo é 
quatro vezes superior ao alcança-
do na 15ª edição da maior feira de 
tecnologia agrícola e negócios do 
Norte e Nordeste do Brasil. https://bit.ly/3NCL9rO 
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https://bit.ly/3aQjeX5 

Bahia Farm Show recebe embaixador do Irã No primeiro dia de Bahia Farm 
Show, terça-feira (31), o presidente 
da Feira, e também da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, recebeu 
o embaixador do Irã Hossein Gha-
ribi.  Essa é a primeira vez que um 
embaixador daquele país visita a 
feira agrícola demonstrando o for-
talecimento do intercâmbio entre 
produtores do Oeste da Bahia.
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O presidente da república, Jair Bol-
sonaro, visitou na tarde de terça-feira 
(31) o complexo Bahia Farm Show e 
conheceu a estrutura da maior feira 
de tecnologia agrícola e negócios do 
Norte e Nordeste do Brasil. Acom-
panhado de perto por quem estava 
na feira, ele percorreu parte das ruas 
próximas aos estandes das máqui-

Aberta oficialmente na quarta-feira (1º) 
de junho, a 16ª edição da Bahia Farm 
Show foi marcada pela assinatura do 
Termo Declaratório de Divisa Territo-
rial, entre os estados da Bahia e To-
cantins. A assinatura, formalizada entre 
os governadores da Bahia, Rui Costa 
e do Tocantins, Wanderley Barbosa, 

Uma cidade levantada em meio ao 
Cerrado baiano para demonstrar as 
principais tecnologias oferecidas 
pelo setor agrícola. Esta é a Bah-
ia Farm Show, uma das maiores 
feiras de tecnologia agrícola, que 
teve início na terça-feira (31), em 
Luís Eduardo Magalhães, e rece-
beu mais de 360 empresas exposi-
toras de máquinas, equipamentos, 
implementos e tecnologias para 
proporcionar as melhores soluções 

https://bit.ly/3xg2rEm 

https://bit.ly/3aCY1ja 

nas e implementos agrícolas e das 
instituições financeiras. Ao lado do 
presidente da Bahia Farm Show e da 
Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, Jair 
Bolsonaro prestigiou o primeiro dia do 
evento, em Luís Eduardo Magalhães.

agora. O acordo, celebrado durante o 
evento, teve a articulação dos produ-
tores rurais por meio da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), entidade que fez da questão, 
bandeira de luta.

para os produtores no campo. Ao 
lado dos estandes das grandes co-
lheitadeiras e pulverizadores, nesta 
16ª edição da feira, a principal no-
vidade foi a criação de um novo 
pavilhão coberto com foco em tec-
nologias de menor porte, mas que 
podem trazer resultados que fazem 
a diferença na produtividade e na 
vida do agricultor.

https://bit.ly/3to8oxE 

Inovação do 
Agronegócio na Era 
Digital é debatida 
durante Fórum 
do Canal Rural na 
Bahia Farm Show

Fundação Bahia e Embrapa realizam pré-lançamento das 
cultivares de soja e algodão durante Bahia Farm Show

O uso de tecnologias para o 
avanço do agronegócio nor-
teou as discussões do Fórum 
do Canal Rural, evento que 
tem a chancela da Bahia Farm 
Show e da Aiba, realizado na 
terça-feira (31), primeiro dia da 
Feira. Com o tema Inovação 
do Agronegócio na Era Digi-
tal, o mesmo da Bahia Farm 
Show 2022, o Fórum contou, 
na sua abertura, com a par-
ticipação dos presidentes da 
Feira, Odacil Ranzi, e da As-
sociação Baiana do Produto-
res de Algodão (Abapa), Luiz 
Carlos Bergamaschi e pela 
vice-presidente da Fundação 
Bahia, Zirlene Pinheiro.

atendeu a uma solicitação de mais de 
30 anos de agricultores que possuem 
propriedades na área de divisa e que 
se encontravam em situação de inse-
gurança jurídica, considerando haver 
outras propostas de demarcação ter-
ritorial, além da formatada pelo IBGE e 
que passa a ser a adotada a partir de 
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Bahia Farm Show apresenta tecnologias em novo pavilhão coberto

https://bit.ly/3H7tJkB https://bit.ly/3to7vFI 

Bahia Farm Show recebe visita 
do presidente Jair Bolsonaro

Assinatura de termo de cooperação 
entre Bahia e Tocantins marca abertura 
da 16ª Edição da Bahia Farm Show

Fundação Bahia e Embrapa rea-
lizaram o pré-lançamento das 
cultivares transgênicas de soja 
BRS 8383IPRO e algodão BRS 
437B2RF, na quarta-feira (01), du-
rante a 16ª edição da Bahia Farm 
Show. As cultivares são o resul-
tado de programas de melho-
ramento por meio de pesquisas 
realizadas pela parceria, e bus-
cam atender as demandas do 
produtor rural do Cerrado brasi-
leiro na resolução de problemas 
no campo.
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https://bit.ly/3O0JMmH

https://bit.ly/3H9ewQm 

Vice-governador 
João Leão visita 
Bahia Farm Show

A presença de lideranças po-
líticas marcou a 16ª edição da 
Bahia Farm Show. No terceiro 
dia do evento, quinta-feira (2), 
o presidente da Feira, Oda-
cil Ranzi apresentou ao vice-
-governador da Bahia, João 
Leão e comitiva, as inovações 
e novidades disponíveis para 
o segmento no agronegócio 
oferecidas pelos 360 exposi-
tores presentes.

Sustentabilidade é tema da 
programação da Bahia Farm Show

https://bit.ly/3aD9MpO 

tentabilidade no Processo Produti-
vo’. Ministrada pelo pesquisador da 
Embrapa Cerrados, Dr. Lineu Rodri-
gues, a palestra foi promovida pelo 
Land Innovation Fund (LIF).

Primeiro Hospital do Câncer da Região Oeste 
é apresentado durante a Bahia Farm Show

O lançamento do projeto do 
primeiro Hospital do Cân-
cer da Região Oeste da Bah-
ia foi  real izado na quinta-feira 
(02),  durante a 16ª edição da 
Bahia Farm Show. A proposta 
prevê oferecer atendimento 
oncológico para a macrorre-
gião Oeste da Bahia com ser-
viços de alta complexidade https://bit.ly/3xycrKq 

em uma estrutura própria que 
será construída em uma área 
de 18.200 m² no Parque da 
Cidade, em Barreiras.   No lo-
cal serão atendidos pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS),  de planos de saúde e 
da rede part icular.

https://bit.ly/395a4W1

Com boa participação de produto-
res rurais, o terceiro dia de progra-
mação de palestras da 16ª edição 
da Bahia Farm Show, feira de tec-
nologia agrícola e inovação, reali-
zada em Luís Eduardo Magalhães, 
contemplou o debate de uma série 
de diálogos sobre ‘Eficiência e Sus-
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Bahia Farm Show demonstra diversificação 
em espaço dedicado à agricultura familiar
Cada vez mais diversificada e bus-
cando representar todas as escalas 
de produção agrícola, do grande 
ao pequeno, a 16ª edição da Bah-
ia Farm Show ampliou em mais de 
200% o espaço para abrigar produ-
tores e associações que tiram do 
campo o sustento e fortalecem as 
economias locais. Durante a feira 
agrícola, o pavilhão da agricultura 
familiar, com 34 estandes de pro-
dutores de diversas localidades da 
Bahia e do Brasil trouxeram artesa-
nato de pano, indígena e quilom-
bola; produção de mel e cachaça; 
produtos derivados de carnes es-
peciais, do leite, milho, mandioca, 
cacau e frutos do Cerrado; varieda-
des de doces e biscoitos.

Empresas apostam em inovação e oferecem 
máquinas com alta performance durante 
Bahia Farm Show 2022
Após dois anos sem a realização 
da Bahia Farm Show, empresas de 
máquinas e equipamentos agrí-
colas apostaram no fechamento 
de grandes negócios durante a 
feira. Muitas opções em marcas e 
modelos estão à disposição dos 
produtores rurais. Para atrair com-
pradores e fechar as vendas, as 
empresas investem em equipa-
mentos com alta tecnologia para 
acompanhar uma exigência do 
mercado e atender a necessida-
de do produtor. A aquisição des-
tas tecnologias impacta significa-
tivamente na produtividade e nos 
resultados atingidos no campo.
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https://bit.ly/3mwmWrq 

Tecnologia de 
pulverização 
aérea marca 
presença na Bahia 
Farm Show 2022

A Bahia Farm Show, reali-
zada em Luís Eduardo Ma-
galhães, apresentou aos 
produtores rurais as mais 
modernas tecnologias agrí-
colas que proporcionam 
vantagens nas rotinas pro-
dutivas do campo. Dentre 
elas estão os equipamen-
tos de pulverização agrí-
cola aérea. Em mais uma 
edição, esteve presente na 
feira a exposição das aero-
naves do modelo america-
no Air Tractor.

Bahia Farm Show destaca a
importância da mulher no agro

Bahia Farm Show volta ao
passado com a Praça do Museu

Leilões de pecuária reforçam integração 
do agro dentro da Bahia Farm Show

meio do painel ‘Ser mulher, ser mãe, 
ser profissional, ser humano…ser feliz…
Ser’. O evento, promovido tradicional-
mente em outras edições pelo Nú-
cleo Mulheres do Agro, desta vez foi 
conduzido pela palestrante Nayara 
Barrocal.

do segmento de máquinas. Dentre 
as máquinas e veículos expostos 
estão os tratores: Massey Fer-
guson 65, de 1989; Ford Golden 
Jubille, de 1953; Ford F600, de 
1976; Fusca 1983; Opala Comodo-
ro, 1982; Corsel Luxo 1969; Escort 
XR3,1989; Kombi luxo, 1969; Fusca 
1300, 1977; Brasília, 1980.

de corte comercializou cerca de 
1,1 mil animais de qualidade e alto 
padrão genético, sendo bezerros, 
garrotes e novilhas da raça Nelo-
re e cruzados entre Nelore/Red 
Angus e Droughmaster. Os três 
primeiros lotes foram arrematados 
no valor de R$ 51.000 e será doa-
do para o hospital do Amor, em 
Barretos.

https://bit.ly/3zu5Lyl https://bit.ly/3zrydB2 

https://bit.ly/3Q7JSeb 

Com o objetivo de destacar o pro-
tagonismo da mulher no cenário da 
agricultura regional, um painel de 
debates sobre a temática ‘A mulher 
no Agro’, foi realizado na manhã de 
quinta-feira, (02), na Bahia Farm Show, 
maior feira de inovação e tecnologia 
agrícola do Norte e Nordeste, em Luís 
Eduardo Magalhães. Com participa-

Ao lado da exposição de grandes 
maquinários, um novo espaço sur-
preendeu os visitantes da Bahia 
Farm Show. Quem chegou na praça 
do Museu, conheceu modelos de 
máquinas agrícolas antigas que aju-
daram os produtores rurais, ainda na 
década de 80, no cultivo do campo. 
Para os visitantes, o contraste entre 
o novo e o velho ajuda as pessoas 
a entender a evolução tecnológica 

O tatersal da Bahia Farm Show fi-
cou movimentado nos dois últi-
mos dias, na sexta-feira (3), e quin-
ta-feira (2) com os leilões de Gado 
de Corte e de Leite. Realizados 
nos formatos presenciais, transmi-
tidos pela televisão e pela internet, 
os eventos foram considerados 
um sucesso pela organização. No 
caso do gado de corte, promovi-
do pela Associação Baiana de Pe-
cuária (Acrioeste), o leilão de gado 

ção das produtoras rurais, Carminha 
Missio, Suzana Viccini, Alessandra 
Zanotto e Camila Carvalho, o painel 
foi conduzido pela jornalista Georgina 
Maynart da Rede Bahia e TV Oeste.
Ser Mulher – Já na tarde de sexta-
-feira (03), outro importante debate 
abordando a temática para o públi-
co feminino, teve continuidade por 
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Experiência de entretenimento surpreendem
visitantes da Bahia Farm Show

Além de se impressionar com a gran-
diosidade de maquinários e com a 
demonstração de tecnologia agrícola 
de ponta, quem visitou a Bahia Farm 
Show pode se surpreender com as 
experiências trazidas pela organiza-
ção e pelos expositores que tornam 
o passeio pelos estandes mais agra-
dável e prazeroso para toda a família. 
Ao andar pelas ruas do complexo, em 
meio às praças com paisagismo natu-
ral, o público pode apreciar as belezas 
da produção agrícola e da natureza 
do Cerrado baiano por meio da expo-
sição fotográfica de Rui Rezende.

https://bit.ly/3Q7J1tP 
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Instituições financeiras garantem 
as melhores negociações na 
Bahia Farm Show

https://bit.ly/393Xlmr
https://bit.ly/3zrLuth 

Revendas de veículos, 
caminhões e ônibus 
apostam em boas vendas

A Bahia Farm Show, mais 
uma vez, reuniu empre-
sas de veículos que estão 
mostrando ao público op-
ções em modelos, preços e 
formas de pagamento pen-
sadas especialmente para 
a feira. Após dois anos de 
pandemia, nesta edição de 
retomada, a área destinada 
à exposição dos novos mo-
delos de carros é uma das 
mais visitadas pelo público, 
com a promessa de fecha-
mento de bons negócios. 
As empresas avaliam que a 
feira voltou ainda mais for-
te e chegam ao quarto dia 
satisfeitas.

Econômica Federal, Cooperfarms, 
Desenbahia, Santander, Sicredi e 
Sicoob. Parceiras do agronegó-
cio, e também patrocinadoras da 
Bahia Farm Show, as financeiras 
garantiram aos produtores rurais 
crédito para investimentos nas sa-
fras, com negociação facilitada e 
redução de parte da burocracia.

Dez instituições financeiras esti-
veram presentes na 16ª edição da 
Bahia Farm Show, com linhas de 
financiamentos atraentes e juros 
facilitados para a aquisição de má-
quinas, veículos, insumos, energia 
solar e tecnologias ligadas ao se-
tor do agronegócio. Participaram 
da 16ª edição da Bahia Farm Show: 
Banco do Brasil, Banco do Nordes-
te, Banco Original, Bradesco, Caixa https://bit.ly/3xnePT5

https://bit.ly/3aUJbVp
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Bahia Farm Show apresenta tecnologia avançada para irrigação
A 16ª edição da maior feira de tecno-
logia agrícola do Norte e Nordeste 
reuniu empresas que chegaram dis-
postas a oferecer o melhor em tec-
nologia no Brasil e no mundo para 
a irrigação, pensando no produtor 
que está cada vez mais exigente ao 
buscar equipamentos que garantam 
redução de custos, produtividade e 
rentabilidade. São muitos os siste-
mas de irrigação oferecidos pelos 
expositores.

https://bit.ly/3zqYYW1

Bahia Farm Show foi vitrine para divulgação 
de produtos, ações e soluções sustentáveis

Com foco na conservação e preser-
vação do meio ambiente, durante 
a 16ª edição da Bahia Farm Show, 
encerrada no sábado (4), empresas 
de diversos segmentos apresenta-
ram ações e produtos destinados à 
promoção de práticas sustentáveis 
na agricultura. Algumas, como as 
de energia solar, já bastante utiliza-
da no campo e que tem como ma-
téria prima, a energia renovável, fez 
parte do cardápio de opções apre-
sentadas. Outras iniciativas inéditas 
contribuíram para tornar o evento 
ainda mais sustentável e preparado 
para a divulgação de práticas que 
visem a preservação dos recursos 
disponíveis no meio ambiente.

16ª edição da Bahia Farm Show supera expectativa 
de expositores, em diversos segmentos
Durante cinco dias a Bahia Farm 
Show expôs tecnologia e inova-
ção para o campo e deu oportu-
nidade para expositores de ou-
tros segmentos mostrarem seus 
produtos em espaços que reu-
niram empresas de todo o Bra-
sil, a exemplo de dois pavilhões 
cobertos onde o visitante, além 
de soluções para melhorar o de-
sempenho da agricultura, pôde 
encontrar desde pneus, motores, 
produtos alimentícios, utensílios 
domésticos até bijuterias. A feira 
atingiu o volume recorde de ne-
gócios de R$ 7,9 bilhões.
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Visitas, reuniões, momentos
da Bahia Farm Show

tadual, Jusmari Oliveira; comitivas 
políticas; associações; influencia-
dores digitais, além de delegações 
estrangeiras, como as da Espanha 
e Nigéria, e o barreirense e ex-
-combatente da Segunda Guerra 
Mundial, Eurypedes Pamplona.

No intuito de fortalecer laços de 
amizade e parcerias, visitas, reu-
niões e homenagens marcaram a 
16ª edição da Bahia Farm Show, a 
maior feira de inovação e tecnolo-
gia agrícola do Norte e Nordeste, 
realizada em Luís Eduardo Maga-
lhães, de 31 de maio a 04 de junho. 
Durante os cinco dias do evento o 
estande da Aiba, entidade realiza-
dora, foi ponto de encontro para 
produtores rurais, parceiros, estu-
dantes, palestrantes, influenciado-
res digitais, autoridades do execu-
tivo, legislativo e judiciário. Além 
de conferir as novidades e circular 
pelo complexo da feira passan-
do pelos estandes para conversar 
com os expositores, muitos visitan-
tes estiveram no estande da Aiba, 
e foram recepcionados pelo presi-
dente da Bahia Farm Show, Odacil 
Ranzi, e o diretor Felipe Faccioni. 
Entre as visitas, estiveram o minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Humberto Martins; o embai-

· Presidente da Coopavel e do Show Rural, Dilvo Grolli

· Representante da República do Congo, Rui Frederico

· Secretária estadual de Meio Ambiente, Márcia Telles

· Representante do Ministério do Equador, Edwin Alvarez

· Deputado Federal, Carlos Tito

xador da República Islâmica do 
Irã, Hossein Gharibi; presidente da 
Coopavel e do Show Rural, Dilvo 
Grolli; organizadores da Expo Ringo 
da cidade de Lagarto, no Sergipe; 
parlamentares parceiros, como o 
deputado federal Carlos Tito, a es-
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· Recepção ao barreirense e ex-combatente da Segunda 
Guerra Mundial, Eurypedes Pamplona

· Escoteiros da Associação Cristã Mão Amiga, de Luís Eduardo Magalhães

· O público infantil conferiu no último dia de feira, a peça 
teatral Dona Lixonilda, promovida pela Cepac, financiada 
pela Galvani com apoio do Instituto Aiba

· Crianças do projeto social Cidadão do Futuro, da Associa-
ção dos Moradores do Aracruz (AMA), de LEM, beneficia-
do pelo Fundesis

· Organização da feira em conversa com imprensa

· Equipe de colaboradores da 16ª edição da Bahia Farm Show
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Momento Histórias do Agro é
destaque na Bahia Farm Show

Para encerrar a noite de sexta-feira 
(03), quarto dia da Bahia Farm Show, 
foi preparado o Momento Histórias 
do Agro, que contou com a participa-
ção da Aiba, Abapa e Fundação Bah-
ia. O estande do Agro & Vc, foi palco 
para os homenageados da noite, o 
presidente da Aiba, Odacil Ranzi, a 
vice-presidente da Fundação Bahia, 
Zirlene Pinheiro, e a vice-presidente 
da Abapa, Alessandra Zanotto.

https://bit.ly/3zoxWyL
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ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 19.886                       16.511 52                                 198                        
Caixa e equivalentes de caixa                         19.830                       16.454 6                                   5                            
Outros créditos 56                              57 29                                 193                        

0                               -   17                                 -                         
             - -  - -                         
             - -  - 21.664                           17.970                   
Não circulante 1.830                         1.657 21.664                           17.970                   
Imobilizado 1.830                         1.657 -                                -                         
TOTAL DO ATIVO 21.716                       18.168                            21.716                     18.168 

2021 2020 Atividades Operacionais 2021 2020
Receita Operacional Bruta 15.323 13.599
Receitas de contribuição de conveniados  15.323 13.599
Receita Operacional Liquida 15.323 13.599
(-)Custos com Projetos e outros -14.652 -12.955      Depreciação 136 102
Superávit/Déficit Bruto 671 644      Resultado imobilizado alienado 11 153

     Provisão impostos e juros s/rendimentos aplicações 0 83
Receitas(Despesas) das atividades -615 -582 (Aumento) redução 

nos ativos 
147 338

Despesas Administrativas -496 -436       Outros créditos 1 -54
Outras Receitas e despesas -119 -146       Fornecedores 1 -8
- 0 0       Obrigações 

trabalhistas e fiscais
-164 -563

- 0 0 3.694 -2.952
- 0 0 17 -71
- 0 0 3.549 -3.648
Superávit/Déficit antes do Resultado financeiro 56 62 3.696 -3.310

Resultado Financeiro -56 -62 -320 -490
Receitas Financeiras 2 0 -320 -490
Despesas financeiras -58 -62

16.454 20.254
Superávit/Déficit do Exercício 0 0 19.830 16.454

3.376 -3.800

FUNDEAGRO - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DO ALGODÃO
CNPJ: 05.071.320/0001-56
SENHORES ASSOCIADOS

Fornecedores
Circulante

AUMENTO LÍQUIDO (REDUÇÃO) DECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa aplicado nas atividades de investimento

       No fim do período

Variações nos ativos e passivos:

       Aquisição de Imobilizado

TOTAL DO PASSIVO

Fluxo de caixa das atividades de investimento

      Receita diferida

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 2020, 
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 
2020, em milhares de reais

PASSIVO

      Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação dos Senhores Associados, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras relativas aos 
exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020(reapresentado), em milhares de reais

Obrigações trabalhistas e fiscais 

      Outras Obrigações

       No início do período

Outras obrigações

Não circulante
Receita Diferida

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Ajustes ao exercicio:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Caixa líquido aplicados nas atividades operacionais

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos.Srs.do

FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DO ALGODÃO - FUNDEAGRO
Barreiras (BA)

Opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão - Fundeagro
(“Entidade” ou “Fundeagro”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis”, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo para o Desenvolvimento do
Agronegócio do Algodão - Fundeagro em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros – ITG 2002 (R1). Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis - Ausência
de reconhecimento e divulgação do valor justo referente ao trabalho voluntárioA Resolução CFC n° 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros,
estabelece, em seu parágrafo 19, que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Em que pese
não alterar o resultado do exercício, a Entidade não reconheceu na demonstração do resultado o valor justo da prestação de serviço voluntário, não sendo possível, por meio de
procedimentos alternativos de auditoria, mensurar os valores que deveriam ter sido divulgados em nota explicativa e registrados em igual valor nas rubricas de “Serviços voluntários”
(receita) e “Gerais e administrativas” (despesa) na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada com a continuidade
operacional - O Proalba – Programa de Incentivo à Cultura do Algodão do Estado da Bahia, instituído pela Lei nº 7.932/2001 e regulamentado nos termos do Decreto nº 8.064, de 21 de
novembro de 2001, que fomenta o Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão - Fundeagro, vem sendo sistematicamente renovado nos últimos anos, tendo sido
prorrogado até 31 de dezembro de 2022 com base no Decreto nº 20.137 de 07 de dezembro de 2020. A condição de continuidade operacional do Fundo é diretamente ligada à vigência do
Proalba, visto esta ser a sua fonte exclusiva de recurso. Estas demonstrações contábeis foram elaboradas com o pressuposto de continuidade operacional de suas atividades, como é
normal nestas circunstâncias, sendo que nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Ênfase - Reapresentação das demonstrações anteriormente emitidas - Chamamos a
atenção para a Nota Explicativa nº 3.11 às demonstrações contábeis, que apresenta valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, ajustados e retificados
como previsto no CPC 23 – Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação do Erro. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Seguros - Conforme descrito na Nota
Explicativa nº 14 às demonstrações contábeis, a Entidade não contratou seguros para garantir adequada indenização no caso de eventuais sinistros sobre sua estrutura patrimonial. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a este assunto. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior - As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020, foram examinadas por nós que emitimos relatório em 08 de outubro de 2021, com ressalvas sobre essas demonstrações contábeis em função dos seguintes assuntos: (i) Ausência de reconhecimento e
divulgação do valor justo referente ao trabalho voluntário; e (ii) Ajustes de exercícios anteriores. Sendo a ressalva de ajustes de exercícios anteriores sem efeito para o exercício atual. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucro – ITG 2002 (R1), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: ▪ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalva. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ▪ Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. ▪ Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. ▪ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. ▪ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela administração e governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 10 de Maio de 2022.
BDO RCS Auditores Associados Ltda. CRC 2 SP 015165/0-8 – S – BA
Manuel Perez Martinez Junior Contador CRC 1 BA 025458/O-0

Programa Agro Plus Bahia apresenta
resultados na Bahia Farm Show

https://bit.ly/39jILHH

Tendo como temática o programa 
Agro Plus, um seminário desen-
volvido pela Aiba/Abiove em par-
ceria com a APROSEM, marcou a 
programação da tarde desta quin-
ta-feira, (02), durante a Bahia Farm 
Show, realizada em Luís Eduar-
do Magalhães. O seminário teve 
como foco apresentar os resul-
tados do Agro Plus, na região do 
MATOPIBA, com ênfase nos da-
dos de expansão da soja no Bio-
ma Cerrado dos últimos 20 anos e 
a nova parceria com o Banco do 
Brasil. O analista ambiental da Aiba 
e coordenador do programa, Aloí-
sio Júnior, apresentou os resulta-
dos, juntamente com o gerente de 
sustentabilidade da ABIOVE, Ber-
nardo Pires. Ivanir Maia, da APRO-
SEM), mediou a apresentação.
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Fundeagro é pauta de encontro
durante a Bahia Farm Show

Com o objetivo de tratar de melho-
rias e aplicação de recursos para o 
Fundo para o Desenvolvimento do 
Agronegócio do Algodão (Fundea-
gro), na manhã de quinta-feira, (02), 
o presidente da Bahia Farm Show, 
Odacil Ranzi, recebeu no estande 
da Aiba/Abapa, produtores rurais e 
representantes do fundo. Dentre os 
participantes, estiveram no encontro, 
o presidente da Abapa, Luís Carlos 
Bergamaschi, e a vice-presidente da 
Fundação Bahia, Zirlene Pinheiro.

https://bit.ly/3QhYbN9 
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https://bit.ly/3NBPtro

Com apoio de 
produtores rurais, 
anexo de projeto 
social é inaugurado 
em LEM

Mais um sonho coletivo foi 
realizado pelo Fundesis na 
cidade de Luís Eduardo Ma-
galhães, desta vez no bairro 
Conquista. Os recursos do 
Fundo, que são doados pe-
los produtores rurais da re-
gião, contribuíram de forma 
decisiva para a ampliação 
da estrutura física do Pos-
to de Assistência Caminho 
de Luz, que atende mais de 
350 pessoas do local e de 
áreas circunvizinhas.

Mães colaboradoras da Aiba recebem
homenagem antecipada

Novo secretário estadual de
Agricultura visita região Oeste

de cuidar dos filhos, trabalham 
diariamente pelo fortalecimen-
to do agro oestino. Na ocasião, a 
assistente de RH, Keína Brígido, e 
o diretor executivo da Aiba, Alan 
Malinski, distribuíram brindes para 
as mamães e agradeceram pelo 
empenho com que estas mulhe-
res trabalham pela entidade.

grãos, fibra e frutas com represen-
tantes da Apex, BioBrasil Mudas e 
da Coopercacau1000. O encontro 
foi conduzido pelo vice-presiden-
te da entidade agrícola, Moisés 
Schmidt, o diretor financeiro Hélio 
Hopp e o diretor executivo Alan 
Malinski. As atividades de campo 
foram realizadas em áreas produ-
tivas da região.

https://bit.ly/3tsRNsT 

https://bit.ly/3O6rC2T

A dádiva de ser mãe foi celebra-
da na sexta-feira (6) pelas cola-
boradoras da Aiba que exercem a 
nobre missão de conceber, cuidar 
e preparar os pequenos para o fu-
turo. A comemoração antecipada 
do dia das mães, que tradicional-
mente ocorre no segundo domin-
go do mês de maio, teve como 
objetivo oferecer um espaço para 
a descontração e a interação en-
tre essas profissionais que, além 

O novo secretário de agricultura da 
Bahia, Leonardo Bandeira, visitou a 
região Oeste no início de maio, bus-
cando reafirmar parcerias para os 
projetos e ações desenvolvidos en-
tre o setor agropecuário e o gover-
no estadual. A intensa programação 
de visitas, teve uma passagem pelo 
Laboratório de Análise de Fibras 
da Abapa, ABA e Fundação Bah-
ia. Na Aiba, Bandeira participou de 
uma reunião sobre exportação de 
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ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 45.163                       29.672 18                                 288                              
Caixa e equivalentes de caixa                          45.162                       29.671 3                                   -                               
Outros créditos 1                                1 15                                 288                              

0                               -   -                                -                               
             - -  - -                               
             - -  - 45.395                           29.607                         
Não circulante 250                            223 45.395                           29.607                         
Imobilizado 250                            223 -                                -                               
TOTAL DO ATIVO 45.413                       29.895                            45.413                           29.895 

2021 2020 Atividades Operacionais 2021 2020
Receita Operacional Bruta 16.882 16.391
Receitas de contribuição de conveniados  16.882 16.391
Receita Operacional Liquida 16.882 16.391
(-)Custos com Projetos e outros -16.447 -16.173      Depreciação 3 36
Superávit/Déficit Bruto 435 218      Resultado imobilizado alienado 42 0

     Provisão impostos e juros s/rendimentos aplicações 0 0
Receitas(Despesas) das atividades -424 -190 (Aumento) redução 

nos ativos 
45 36

Despesas Administrativas -212 -105       Outros créditos 0 175
Outras Receitas e despesas -212 -85       Fornecedores 3 0
- 0 0 -273 44
- 0 0 15.788 2.878
- 0 0 0 -176
Projetos Sociais 0 0

0 0
- 0 0 15.518 2.921
Superávit/Déficit antes do Resultado financeiro 11 28 15.563 2.957

Resultado Financeiro -11 -28 -72 -87
Receitas Financeiras 0 0 -72 -87
Despesas financeiras -11 -28

29.671 26.800
Superávit/Déficit do Exercício 0 0 45.162 29.671

15.491 2.871

Caixa aplicado nas atividades de investimento

       No início do período

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 
2020, em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2021 E 2020, em 
milhares de reais

       No fim do período
AUMENTO LÍQUIDO (REDUÇÃO) DECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades de investimento

      Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação dos Senhores Associados, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações Financeiras relativas aos 
exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020(reapresentado), em milhares de reais

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

Obrigações trabalhistas e fiscais 

Não circulante
Receita Diferida

      Outras Obrigações

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

       Aquisição de Imobilizado

PRODEAGRO - Programa para o desenvolvimento da agropecuária
CNPJ: 19.832.879/0001-66
SENHORES ASSOCIADOS

Fornecedores
Circulante

Variações nos ativos e passivos:
Caixa líquido aplicados nas atividades operacionais

      Obrigações trabalhistas e fiscais

PASSIVO

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Ajustes ao exercicio:

      Receita diferida

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos.Srs.do

PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA - PRODEAGRO
Barreiras (BA)

Opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária - Prodeagro
(“Entidade” ou “Prodeagro”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis”, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Programa para o Desenvolvimento da
Agropecuária - Prodeagro em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucros – ITG 2002 (R1). Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Ausência de
reconhecimento e divulgação do valor justo referente ao trabalho voluntário - A Resolução CFC n° 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros,
estabelece, em seu parágrafo 19, que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Em que
pese não alterar o resultado do exercício, a Entidade não reconheceu na demonstração do resultado o valor justo da prestação de serviço voluntário, não sendo possível, por meio de
procedimentos alternativos de auditoria, mensurar os valores que deveriam ter sido divulgados em nota explicativa e registrados em igual valor nas rubricas de “Serviços voluntários”
(receita) e “Gerais e administrativas” (despesa) na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada com a continuidade
operacional - Nos termos do Decreto nº 14.500, de 28 de maio de 2013, os incentivos fiscais que fomentam o Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária – Prodeagro
entraram em vigor em 01 de junho de 2013, não havendo prazo definido para seu encerramento. A condição de continuidade operacional do Programa é diretamente ligada à manutenção
da vigência da legislação de incentivos fiscais citada, visto estes serem a sua fonte exclusiva de recurso. Estas demonstrações contábeis foram elaboradas com o pressuposto de
continuidade operacional de suas atividades, como é normal nestas circunstâncias, sendo que nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. – Ênfases - Reapresentação
das demonstrações anteriormente emitidas - Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 3.11 às demonstrações contábeis, que apresenta valores correspondentes referentes ao
exercício anterior, apresentados para fins de comparação, ajustados e retificados como previsto no CPC 23 – Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação do Erro. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Seguros - Conforme descrito na Nota Explicativa nº 13 às demonstrações contábeis, a Entidade não contratou seguros para
garantir adequada indenização no caso de eventuais sinistros sobre sua estrutura patrimonial. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Outros assuntos -
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior - As demonstrações contábeis do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária - Prodeagro para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020, foram examinadas por nós que emitimos relatório em 08 de outubro de 2021, com ressalvas sobre essas demonstrações contábeis em função dos seguintes
assuntos: (i) Ausência de reconhecimento e divulgação do valor justo referente ao trabalho voluntário; e (ii) Ajustes de exercícios anteriores. Sendo a ressalva de ajustes de exercícios
anteriores sem efeito para o exercício atual. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A Administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucro – ITG 2002 (R1), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis -
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião com ressalva. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter
em continuidade operacional; Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se estas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração e governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador,10 de Maio de 2022.
BDO RCS Auditores Associados Ltda. CRC 2 SP 015165/0-8 – S - BA

Manuel Perez Martinez Junior Contador CRC 1 BA 025458/O-0
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Companhia Chinesa é 
recebida por representantes
da Aiba e da Abapa

BNB e o agronegócio baiano,
destaques na Bahia Farm Show

https://bit.ly/3O6rC2T

https://bit.ly/3Q7pGZM 

Aiba participa de reunião 
da Comissão Nacional de 
Irrigação da CNA

O gerente de Sustentabilidade 
da Aiba, Eneas Porto, e o pre-
sidente da Comissão Nacional 
de Irrigação e do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Bar-
reiras, David Schmidt, cumpri-
ram agenda, em Brasília, de 11 
a 13 de maio. Os representan-
tes oestinos acompanharam 
a aprovação, na Comissão de 
Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Regional (CA-
PADR), realizada no primeiro 
dia da visita à capital federal, 
do PL 2168/2021, que altera a 
Lei 12.651/2012, para conside-
rar como de utilidade pública 
as obras de infraestrutura de 
irrigação e dessedentação 
animal. A programação teve, 
ainda, visita à Câmara dos 
Deputados, compromissos 
na quinta-feira (12), na Confe-
deração de Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) e no Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Regional (MDR), tendo como 
pauta, os pólos de irrigação 
e as ações do Pólo Oeste da 
Bahia. Já na sexta-feira (13), a 
programação contemplou re-
união no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) sobre o programa 
Irriga Mais.

Moisés Schmidt e Seiji Mizote, os 
ex-presidentes Celestino Zanella e 
Walter Horita, a representante do 
Conselho Fiscal, Carolina Zuttion, 
e o diretor executivo Alan Malinski. 
Pela COFCO, marcaram presença 
o presidente da companhia no Bra-
sil, Mr. Li, o diretor comercial, Paulo 
Bonissoni, os traders Peter Peng e 
Alfonso, o gerente regional, Marco 
Ciriaco, e o gerente de contas, Ren-
nar Coité. O encontro contou, ainda, 
com a participação do presidente 
da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi 
e sua equipe.

roada pelo sucesso e o BNB se 
orgulha de fazer parte dela e tam-
bém da vida e de negócios tão 
expressivos como os em curso no 
oeste baiano”, avalia o superinten-
dente estadual da Bahia, Diego 
Rocha.

Visitou a região Oeste da Bahia, 
uma comitiva da COFCO Corpora-
tion, uma das maiores companhias 
agrícolas e de alimentos da China. 
A corporação movimenta 131 mi-
lhões de toneladas de produtos em 
todo o globo e mantém cerca de 
11 mil colaboradores em 35 países. 
Na tarde de terça-feira (10), produ-
tores e diretores da Aiba recebe-
ram a comitiva visitante na sede 
da entidade agrícola, em Barreiras, 
para o estreitamento das relações 
que podem resultar em possíveis 
parcerias futuras. Entre os parti-
cipantes da reunião, a Aiba foi re-
presentada pelos vice-presidentes 

A Bahia Farm Show mostrou ao país 
a força do agronegócio baiano. E o 
Banco do Nordeste, como fomen-
tador que é, esteve junto, cons-
truindo e como parte desse grande 
evento. Os números falam por si: 
cerca de R$ 164 mi em propostas 
recebidas durante a feira, sobre-

Com 20 anos de existência, a 
Agência de Fomento do Estado 
da Bahia – Desenbahia, partici-
pou das 16 edições da Bahia Farm 
Show. Neste ano, com a presença 
de toda Diretoria e com equipe es-
pecializada dedicada para agilizar 
novos negócios direto do stand, 
obteve grande êxito, fortalecendo 
parcerias comerciais e amplian-
do captação no maior evento do 
Agronegócio do Norte e Nordeste.

tudo para aquisição de máquinas.   
Para além dos números, o BNB 
marcou presença na programa-
ção, apresentando aos produto-
res e empresários as inovações 
em produtos e serviços, como o 
Cartão BNB Agro e o Visa Infinite.  
“Mais uma vez a Bahia Farm é co-

Marko Svec, o aumento se deve à 
demanda reprimida durante o pe-
ríodo de pandemia.
O trabalho continua. A Desenbahia 
está pronta para financiar a safra 
2022/2023. A Agência segue firme 
confiando na pujança do agrone-
gócio da Bahia. Para mais infor-
mações, acesse www.desenbahia.
ba.gov.br ou agende seu horário 
de atendimento pelo 71 3103-1001. 

Desenbahia presente 
em todas as Bahia Farms 

Durante todos os dias da Feira a 
Desenbahia ofereceu condições 
diferenciadas para os bons clien-
tes da Agência, financiando até 
100% do valor da máquina e equi-
pamento, reafirmando a parceria 
com agronegócio baiano. Como 
resultado, houve aumento de 70% 
nas captações de financiamen-
to em comparação com a última 
edição da Bahia Farm em 2019. 
Segundo o Diretor de Operações 
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Mais 
notícias em:

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

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

  

Programa Fitossanitário da Aiba apresenta 
resultados em Workshop de Pesquisa

por meio do uso dos sistemas de 
monitoramento que mostraram 
bons resultados no controle na 
verificação de pragas de doenças. 
O evento foi direcionado a produ-
tores rurais, gerentes de fazendas 
e consultores técnicos.

O presidente da Aiba, Odacil Ranzi, 
e a equipe do Programa Fitossani-
tário da entidade agrícola, partici-
param, na manhã de (27), de mais 
uma edição do Workshop Resul-
tados de Pesquisa da Soja, Sor-
go e Trigo, realizada no auditório 
da Fundação Bahia, no Complexo 
da Bahia Farm Show. Na ocasião, 
o gerente de Sustentabilidade, 
Eneas Porto, apresentou os resul-
tados do programa desenvolvido 
pela Aiba com foco na inovação 
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