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Aiba defende produtores prejudicados 
por floresta inexistente em Baianópolis 
AIBA - 27.06.2022

Desde a criação da Flona, no início 
do ano 2000, que atingiu primei-
ramente a região de Cristópolis e 
posteriormente Baianópolis, a Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), abraçou a causa em 
defesa dos produtores situados nes-
sa região. Nos últimos anos, produziu 
dossiês e materiais técnicos em de-
fesa dos produtores e se aproximou 
também de autoridades no âmbito 
federal, com maior destaque para o 
deputado Carlos Tito, que foi interlo-
cutor dessas demandas junto à Casa 
Civil e ao Governo Federal. Devido à 
complexidade do assunto, o trabalho 
desenvolvido pela Aiba e demais as-
sociações, contribuiu para mais uma 
vitória produtiva.

https://bit.ly/3bszlKB 
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https://bit.ly/39YIREZ

Casa de Acolhimento 
ao Paciente Oncológico 
do Sudoeste da Bahia 
recebe doação do 
Instituto Aiba
AIBA - 15.06.2022

A Aiba, por meio do Fundesis e 
do Instituto Aiba, doou 40 ca-
deiras de rodas para a Casa de 
Acolhimento ao Paciente On-
cológico do Sudoeste da Bah-
ia (Capos), também conhecida 
como “Casa do Amor”. Situada 
em Vitória da Conquista, há 22 
anos, a entidade assistencial 
recebe pessoas em situação 
de vulnerabilidade social que 
estão em tratamento de cân-
cer e seus acompanhantes. A 
entrega ocorreu na manhã de 
terça-feira (14).

Demandas da irrigação são levadas a 
encontro na sede do Renai em Brasília

https://bit.ly/3xYpDHu

AIBA - 10.06.2022

Presidente da Cacau Show conhece 
cacauicultura do Oeste Baiano
O crescente interesse do setor pro-
dutivo pela região Oeste da Bahia 
teve mais um relevante capítulo 
na quinta-feira (09), com a visita do 
presidente da Cacau Show, Ale-
xandre Costa. O empresário veio 
conhecer a cacauicultura desen-
volvida na região, que tem cha-
mado a atenção pela qualidade do 
fruto e a alta produtividade. A em-

Com o objetivo de levar as princi-
pais demandas e buscar melhorias 
para a irrigação na região Oeste 
da Bahia, o gerente de sustenta-
bilidade da Aiba, Eneas Porto, o 
presidente do Polo de Irrigação do 
Oeste da Bahia, David Schmidt e 
o produtor rural Celestino Zanella, 
estiveram em Brasília na quarta-
-feira, (08), onde cumprem agen-
da de trabalho. Ainda na noite de 
quarta, os representantes da enti-
dade agrícola realizaram uma re-

AIBA - 10.06.2022

https://bit.ly/3nl4PVI 

presa conta com mais de 2800 lo-
jas, o que a coloca no 4º lugar en-
tre as maiores franquias brasileiras. 
O vice-presidente da Aiba, Moisés 
Schmidt, conduziu Alexandre Cos-
ta e outros convidados em um ro-
teiro pelas áreas de cultivo irrigado 
de cacau.

união de alinhamento. Na manhã 
de quinta-feira (09), participaram 
de um encontro da Rede Nacional 
de Agricultura Irrigada (Renai), e à 
tarde, de uma discussão sobre de-
mandas do setor de irrigação com 
parlamentares. O encontro subli-
nhou também a importância das 
comemorações do Dia Nacional da 
Agricultura Irrigada, comemorado 
em 15 de junho.

Focos de incêndios florestais no Oeste Baiano 
são combatidos por meio de ações preventivas

Com o fim do período chuvoso, a 
predominância de altas temperatu-
ras, tempo seco e o acúmulo de ma-
téria orgânica no solo, no Oeste da 
Bahia, aumenta a probabilidade da 
ocorrência de incêndios em largas 
proporções, que causam grandes 
impactos ambientais e econômicos 
para a região. Com o objetivo de con-
tribuir com ações de prevenção aos 
incêndios florestais e atuar na redu- https://bit.ly/3yogM3c

AIBA - 09.06.2022

ção dos focos de calor e das áreas 
de queimadas, a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
integra as atividades do Subcomitê 
de Prevenção e Combate a Incên-
dios Florestais do Programa Bahia 
Sem Fogo, que também agrega ou-
tros órgãos públicos e privados.

Aiba e Cargill discutem 
projetos de sustentabilidade

As equipes do Núcleo de Susten-
tabilidade e do Fundesis, departa-
mentos integrantes da Aiba, rece-
beram na tarde de terça-feira (07), 
na sede da entidade agrícola, re-
presentantes  da Cargill, para dis-
cutir projetos das áreas ambiental 
e social desenvolvidos no Oeste 
da Bahia. Na reunião, foi abordada, 
também, a busca por estratégias 
mais adequadas para desenvolver https://bit.ly/3bBGGra

AIBA - 09.06.2022

Dia Mundial do
Meio Ambiente
AIBA - 05.06.2022

No Dia do Mundial do Meio 
Ambiente, 05 de junho, cele-
bramos o destaque que a sus-
tentabilidade recebeu duran-
te a 16ª edição da Bahia Farm 
Show. Na feira Internacional de 
agronegócio o prêmio ANA 
2020 ganhou os holofotes em 
frente ao estande da Aiba. O 
número de palestras acerca 
do tema chamou a atenção de 
quem passou pelo maior even-
to da categoria no Norte e Nor-
deste. A Aiba tem um dos seus 
pilares a sustentabilidade, e 
juntamente com os produtores 
rurais e parceiros tem desen-
volvido projetos robustos na 
região Oeste da Bahia.

ações sustentáveis diante dos no-
vos cenários. Pela Cargill, participa-
ram: a gerente de Sustentabilidade, 
Bárbara Seixas, a especialista em 
Responsabilidade Corporativa, Thai-
nah Vilella e, via teleconferência, o 
coordenador de Sustentabilidade, 
Raphael Hamawaki.

https://bit.ly/3HVAir8
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Agro Plus Bahia realiza programação 
em Baianópolis, Barra e São Desidério

Na primeira quinzena do mês de 
junho, o programa Agro Plus Bah-
ia, esteve executando uma inten-
sa programação de atividades em 
propriedades rurais nos municí-
pios de São Desidério, Baianópolis 
e Barra. Durante as visitas técnicas 
a equipe concedeu orientações 
sobre a legislação trabalhista e 
ambiental, classificação de grãos https://bit.ly/39TxhLv

e sanou dúvidas dos produtores 
quanto à adequação das constru-
ções rurais. Na oportunidade foram 
realizadas, também, a sinalização 
das propriedades e coleta de água 
para fornecimento de laudo de 
potabilidade. Chegando próximo 
a 300 propriedades participantes 
na região, o programa Agro Plus, a 
partir do segundo semestre, con-

Considerado o segundo maior do 
Brasil, o 8º Rally Jalapão, que tem 
aproximadamente 1.400 quilôme-
tros de percurso e passa por dois 
estados brasileiros, teve início das 
atividades oficialmente na terça-
-feira (21) com serviços de vistorias. 

https://bit.ly/3QW4Flm

tará com a oferta de cursos e trei-
namentos de saúde e segurança 
do trabalho nas propriedades em 
diferentes microrregiões. Saiba 
mais sobre o programa em nos-
sas redes sociais ou através do site 
agroplusbrasil.com.br

Parque da Bahia Farm Show
recebe estrutura do segundo
maior Rally do Brasil

No parque da Bahia Farm Show, no 
município de Luís Eduardo Maga-
lhães, foi montada uma estrutura 
de suporte às 110 equipes partici-
pantes. A prova vale pontos pela 
terceira etapa do Campeonato 
Brasileiro de Rally Cross Country.
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Produtores do Oeste Baiano recebem 
orientações sobre o Vazio Sanitário da Soja

Irrigação garante o futuro da 
alimentação no cenário global

tico sobre as culturas, aumentar a 
diversidade de produtos agríco-
las, permitir o uso do solo durante 
todo o ano e fortalecer a geração 
de emprego e renda. Esta ativida-
de, por todas as razões mencio-
nadas, tornou-se imprescindível 
para garantir a oferta de alimen-
tos e fomentar o desenvolvimento 
econômico e ambiental do País.

AIBA - 15.06.2022

AIBA - 20.06.2022

AIBA - 20.06.2022

AIBA - 21.06.2022

A irrigação é um conjunto de tec-
nologias cada vez mais utilizadas 
no processo de produção de ali-
mentos. Com essa atividade é 
possível alcançar maior eficiên-
cia no uso do solo, por meio dos 
fertilizantes, viabilizar o cultivo 
de grãos e fibras em períodos de 
estiagem, proporcionar a redu-
ção das perdas por evaporação, 
possibilitar produtividade até três 
vezes maior do que em áreas de 
sequeiro, reduzir o impacto climá-

O vazio sanitário é o período contí-
nuo, de no mínimo 90 dias, em que 
o produtor rural não pode plantar e 
nem manter vivas plantas de soja 
em qualquer fase de desenvolvi-
mento na área determinada. O ob-
jetivo deste dispositivo previsto na 
legislação, é reduzir a sobrevivência 
do fungo causador da Ferrugem 
Asiática no ambiente durante a en-
tressafra, minimizando os impactos 
negativos durante a safra seguinte. 
Neste mês de junho o Programa Fi-
tossanitário da Soja, mantido pelas 
entidades agrícolas, vem realizando 
um importante trabalho de orienta-
ção relacionado ao manejo e à le-
gislação.
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Fundesis apresenta projetos sociais a empresa Stoller

Ações de Sustentabilidade são reforçadas 
durante reunião da diretoria da Aiba 

Programa Jovem Aprendiz recebe 
curso de padronização de grãos

Aiba completa 32 anos

Com o objetivo de conhecer as 
ações e projetos sociais do Fun-
desis na região Oeste da Bahia, 
um encontro entre representantes 
da Aiba e empresa Stoller, marcou 
a manhã de quarta-feira (22), na 
sala de reuniões da Aiba/Abapa. 
A Stoller é uma empresa pioneira 
em pesquisa na fisiologia e nutri-
ção vegetal, e demonstrou inte-

Entre os dias 20 e 21, as turmas do 
Programa Jovem Aprendiz da Fazen-
da Modelo, tiveram a oportunidade 
de participar do curso de padroniza-
ção de grãos, com intuito de receber 
orientações sobre os procedimentos 
corretos da classificação e sanar dú-
vidas do processo. A comercialização 
de produtos vegetais, como a soja, 

Em 22 de junho, a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
completa 32 anos de atuação no Oeste 
Baiano, em defesa dos interesses dos 
agricultores e das comunidades da re-
gião. Durante essa trajetória histórica 
da instituição que representa o setor 
agrícola regional, muitas lutas foram 
travadas e vencidas, proporcionando 
um ambiente de crescimento, oportu-

A semana começou com agen-
da cheia e marcada pela reunião 
da diretoria da Associação dos 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), realizada na tarde desta se-
gunda-feira (27). Entre as pautas de 
atendimento às demandas do setor 
agrícola, foram destacados assun-
tos desenvolvidos pelo Núcleo de 
Sustentabilidade, a exemplo das úl-
timas discussões de representantes 
em encontros da Rede Nacional de 
Irrigantes (Renai) e a Campanha de 
combate a incêndios florestais de-
senvolvida pela Aiba.

AIBA - 22.06.2022

AIBA - 28.06.2022

AIBA - 22.06.2022

AIBA - 22.06.2022

resse em se tornar futura parceira 
do fundo, por meio de ações de 
cunho social já consolidadas pela 
empresa, parceiros e clientes da 
mesma. A reunião contou com a 
presença do diretor financeiro da 
Aiba, Hélio Hopp, do diretor execu-
tivo, Alan Malinski, da coordenado-
ra do Fundesis, Aléssia Oliveira, do 
gerente de Agronegócio e Infraes-

ocorre após o processo de classifica-
ção de grãos, que tem como objetivo 
determinar a qualidade do produto 
vegetal cultivado nas propriedades 
rurais. Essa atividade é baseada em 
análises específicas de compara-
ção entre a amostra analisada e os 
padrões oficiais aprovados pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 

nidades, contribuindo para o sustento 
de milhões de famílias brasileiras e para 
a segurança alimentar mundial. A Aiba 
tem orgulho de pertencer a uma região 
tão receptiva e promissora, de gente 
forte e batalhadora. Parabéns Aiba, di-
retores, produtores rurais e também, to-
dos os colaboradores que contribuem 
a cada dia para construção e fortaleci-
mento desta instituição!

trutura, Luiz Stahlke, e pela Stoller, 
participaram o gerente de crédito 
e recebimento Brasil, Edelton Zili, 
de crédito e recebimento de cam-
po das regionais Leste MATOPIBA,  
Joyce Morais e do RTV de grandes 
contas do Oeste da Bahia, Gustavo 
Fornazier.

Abastecimento (Mapa). Conduziram 
a programação, o supervisor de pro-
dução da Fazenda Modelo, Valmir 
Júnior, o Analista Ambiental e coor-
denador do programa Agro Plus Aloí-
sio Júnior e o estagiário do programa 
Gildeon Araújo.
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Mais 
notícias em:

Aiba marca presença no lançamento 
do Plano Safra 2022/2023

AIBA - 30.06.2022

O primeiro vice-presidente da 
Associação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (Aiba), Moisés 
Schmidt, cumpriu agenda de 
trabalho em Brasília nesta quar-
ta-feira (29), onde acompanhou 
o lançamento do Plano Safra 
2022/2023. Representando os 
produtores rurais do Oeste Baia-
no, durante o evento, promovido 
pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), 
ele se encontrou com o presi-
dente do Banco do Nordeste, 
José Gomes, o vice-presidente 
do Banco do Brasil, Carlos Motta, 
e também os deputados fede-
rais, João Roma (PL) e Carlos Tito 
(Avante). 

https://bit.ly/3bFRpkD 
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Pelo sétimo ano, a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
entidade organizadora da Bahia Farm 
Show, fez o repasse do valor referente 
ao projeto ‘Ingresso Solidário’ da feira, às 
Obras Sociais Irmã Dulce, mantenedo-
ra do Hospital do Oeste (HO). O projeto 

destina parte da arrecadação da bilhe-
teria para instituições filantrópicas da 
região. A entrega do cheque simbólico, 
no valor de mais de 78 mil reais, foi rea-
lizada na manhã desta quarta-feira (29).  
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CESAR AUGUSTO DE MARCHI

ANDRE BUSATO

VILSON WALKER

ANTONIO MARTINHO

DANIELE CARINE CAMILE OHASHI

MARIA DE FATIMA DE SOUZA

PEDRO YSSAMU TAKAHASHI

THOMAS CONRAD HOPP

ALMOR PAULO ANTONIOLLI

CELITO ZAGO

FABIO ROBERTO ZAGO

LORAINE MARIA BAZANA

MARCOS AURELIO DIPP

ROBERTO BOLONHINI NETTO

https://bit.ly/3yye8YZ

Aiba entrega doação de
cheque ao Hospital do Oeste
AIBA - 29.06.2022

ANIVERSARIANTES 
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EMERSON TOSHIO WATANABE

NORBERTO VICENZI

TIAGO MIKAEL LERMEN

HERMES AUGUSTO FERREIRA

JOAO BIGOLIN

REGIS FRANCISCO CEOLIN 

VALMIR FORMAGIO 

VICTOR JOSE WUSTRO

PAULO TAKASHI KURODA 

ADRIANA GUADAGNIN KRUGER

WALTER YUKIO HORITA

GILBERTO ZANCANARO 

NELSON LUIZ ROSO 

LORIVAL GORGEN

MAIRON MANICA

MARCIA INES BONAMINGO 

BERTOLINO RIBEIRO DO PRADO

CLAIRE DAS GRAÇAS WOBETO

EDSON HIROZAWA
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ANTONIO FERRI

CARLOS TAMOTSU KOGIO

LUIZ FELIPE CASALI

ANTONIO ROBERTO FALASCA

DANIEL ORTH

JUNIOR SOMAVILLA

LEONARDO CASALI

RUBEM SOARES BRANQUINHO

SIBIO RAFAEL REGINATTO

DOUGLAS ALEXSANDRE RADOLL

JOSE ADEMIR TONIAZZO

EZELINO CARVALHO

CARLOS ROBERTO ASTOLFI

EUNICE MATIKO ISHIDA MIZOTE

AMARILDO NAZARI

MARCOS YUJI SHIMOHIRA

LUIZ CARLOS GATTO

PAULO ROBERTO MARQUES

ANDERSON GONÇALVES

PEDRO MASSAMI KIKUDOME

RUY CASTELLI

MOACIR JOAO SANDRI
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