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Aiba avança em tratativas do termo
de cooperação assinado entre
governos da Bahia e Tocantins 

Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha tem
presença de representantes do Oeste Baiano 

https://bit.ly/3yV7tXL

https://bit.ly/3B49PWV

AIBA - 01.07.2022

AIBA - 07.07.2022

A demanda em relação à segu-
rança jurídica entre os estados da 
Bahia e Tocantins e que vem sendo 
conduzida pela Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
há 14 anos, teve um grande desdo-
bramento com a assinatura do Ter-
mo Declaratório de Divisa Territorial 
assinado entre os governadores da 
Bahia, Rui Costa e Wanderley Bar-
bosa, do Tocantins, durante na aber-
tura oficial da Bahia Farm Show, em 
(1º) de junho. Esse é o grande pleito 
defendido que se encaminha para 
os trâmites finais, reduzindo assim a 

O 18º Encontro Nacional de Plan-
tio Direto na Palha e o 1º Encontro 
Mundial do Sistema Plantio Direto, 
realizados em Foz do Iguaçu (PR), 
contou com a participação de pro-
dutores rurais do Oeste Baiano e 
representantes da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba). A programação, de (05) a (08) 
de julho, partiu da temática ‘Siste-

insegurança jurídica dos produtores 
situados nessa região.
O acordo celebrado se configura 
em mais segurança quanto à de-
finição dos limites de atuação das 
autoridades públicas, da justiça, da 

ma de Plantio Direto: Preservando 
o solo, a vida e as futuras gera-
ções’, agricultores, pesquisadores, 
estudantes, instituições públicas 
e privadas do Brasil e de diversos 
países, como Paraguai, Argentina, 
Peru, Chile, México, Estados Unidos 
e Portugal, participam do evento.

polícia, e competência tributária de 
cada um dos estados. A assinatura 
marca o fim de várias disputas rela-
cionadas à indefinição territorial.
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Equalização do ICMS do milho na Bahia é
mais uma vitória para o setor produtivo

Uma demanda antiga dos produtores 
do Oeste Baiano, que teve solução 
recente, foi a equalização da carga tri-
butária do milho na Bahia, de 12% para 
2%, como consta no decreto estadual 
nº 20.578. A notícia, publicada em 06 
de julho de 2021, foi comemorada pe-
los produtores, que passaram a com-
petir, em condição de igualdade, com https://bit.ly/3OrsPlc

AIBA - 12.07.2022

estados vizinhos, em relação ao im-
posto cobrado na comercialização do 
cereal produzido na região. O assunto 
ganhou maior celeridade após a rea-
lização de um seminário, específico 
sobre o tema, na sede da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), em janeiro de 2021, com a pre-
sença de produtores rurais, empre-

sários e representantes do Governo 
Estadual. Posteriormente, a temática 
esteve com frequência na pauta da 
entidade com o Governo do Estado, o 
qual atendeu a demanda em junho do 
mesmo ano, fazendo desta, mais uma 
vitória do setor produtivo.
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Luís Eduardo Magalhães
sediará o 19° Encontro Nacional
de Plantio Direto na Palha
Na quinta-feira (07), a Assembleia 
Geral da Federação Brasileira de 
Plantio Direto na Palha, realiza-
da durante a programação do 
18º Encontro Nacional de Plantio 
Direto na Palha e o 1º Encontro 
Mundial do Sistema Plantio Dire-
to, em Foz do Iguaçu (PR), a cida-
de de Luís Eduardo Magalhães, 
capital baiana do agronegócio, https://bit.ly/3b11JDQ 

AIBA - 08.07.2022

https://bit.ly/3PQ99bB

Colheita do milho irrigado 
tem início no Oeste Baiano
AIBA - 13.07.2022

Enquanto a colheita do mi-
lho plantado em sequeiro 
está sendo finalizada, o Oeste 
Baiano se prepara para co-
lher, também, o cereal culti-
vado em áreas irrigadas. Esta 
cultura é a segunda mais im-
portante da região e do Brasil. 
De acordo com dados do se-
gundo levantamento realiza-
do pelo Conselho Técnico da 
Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
foram plantados 210 mil hec-
tares de milho no Oeste da 
Bahia, com produtividade em 
torno de 170 sacas por hec-
tare e o volume total de 1.93 
milhão de toneladas do grão 
na safra 2021/2022.

Fundesis realiza visitas técnicas às 
obras contempladas no edital 2022

A agenda ambiental a cada dia tor-
na-se ainda mais importante para 
o setor agrícola, especialmente 
na região Oeste da Bahia, onde os 
produtores vêm desenvolvendo as 
atividades rurais, com atenção es-
pecial voltada para a recuperação 
de nascentes e a preservação de 
APPs e áreas de reserva. Para avan-
çar nas discussões sobre o tema o 
vice-presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), Moisés Schmidt, esteve na 

Entre os dias 28 de junho e 08 de 
julho, a coordenadora do Fundesis, 
Aléssia Oliveira, o diretor executivo 
da Aiba, Alan Malinski, e a assistente 
administrativa Ionara Nery, visitaram 
as instituições sociais que têm obras 
financiadas pelo edital de 2022. A 
programação tem como objetivos 
verificar e orientar o trabalho das 
entidades sociais para a aplicação 

https://bit.ly/3PFE9eI

https://bit.ly/3aZViRw 

AIBA - 12.07.2022

AIBA - 12.07.2022

Produtores rurais do Oeste Baiano
recebem Ministro do Meio Ambiente

foi escolhida para sediar a 19ª 
edição do evento em 2024. Com 
participação de produtores rurais 
do Oeste Baiano e representantes 
da Aiba, os encontros realizados 
desde a terça-feira (05), serão en-
cerrados nesta sexta-feira (08).

segunda-feira (11) com o Ministro do 
Meio Ambiente, Joaquim Leite, na 
Fazenda Warpol, situada no muni-
cípio de São Desidério. O encontro, 
promovido pelo anfitrião e presi-
dente da Abrapa, Júlio Busato, teve, 
também, a participação da repre-
sentante da Bayer, Francila Calica, e 
do presidente da Abapa, Luiz Carlos 
Bergamaschi.

eficaz dos recursos, como, também, 
conhecer melhor a atuação das ins-
tituições contempladas. As visitas, 
nesse período, ocorreram nos mu-
nicípios de Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães, Bom Jesus da Lapa, 
Correntina, Santa Maria da Vitória, 
Formosa do Rio Preto e Santana.
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Nova ponte vai beneficiar produtores 
da estrada do café, em LEM
AIBA - 20.07.2022

https://bit.ly/3cw3bhM  

Para avançar com as melhorias da 
infraestrutura em áreas rurais da 
região Oeste da Bahia, o presiden-
te da Aiba, Odacil Ranzi, e o asses-
sor de Infraestrutura da associação 
agrícola, Luís Stahlke, se reuniram, 
na manhã de quarta-feira (20), com 
o prefeito Júnior Marabá, de Luís 
Eduardo Magalhães, o secretário de 
infraestrutura do município, Franklin 
Willer, e produtores rurais instala-

Aiba prestigia posse da nova 
diretoria do Rotary Club LEM

A nova diretoria do Rotary Club de 
Luís Eduardo Magalhães tomou 
posse na terça-feira (19). O clube 
de voluntários passa a ser presi-
dido pelo administrador Renato 
Almeida, que assim como seu an-
tecessor, Eduardo C. Mota, agra-
deceu aos produtores rurais, em 
nome da Aiba, pelo fundamental 
apoio recebido em suas ações e 

AIBA - 19.07.2022

https://bit.ly/3z2beuh

projetos. O presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi, participou da sole-
nidade, ao lado da Coordenadora 
de Projetos Sociais, Aléssia Olivei-
ra, e da coordenadora de projetos 
Ana Felípia Silva. Em sua explana-
ção, o dirigente agrícola destacou 
as realizações da entidade e o 
forte apoio que tem sido dedica-
do aos projetos sociais da região, 

com recursos captados junto aos 
produtores. O Banco Ortopédico, 
uma importante ação do Rotary, 
com apoio da Aiba e o suporte 
multidisciplinar das equipes das 
secretarias de Saúde e Assistência 
Social do município de Luís Eduar-
do Magalhães vem trazendo gran-
des benefícios para a população. 
A iniciativa dispõe de aparelhos de 
mobilidade e acessibilidade – ca-
deiras de rodas e de banho, anda-
dores e muletas – que podem ser 
obtidos por pessoas com deficiên-
cia, sob termo de comodato. No 
Edital 01/2022, o Fundesis doou 
para o projeto ‘Nas Rodas da Soli-
dariedade’ a soma de R$79.767,50, 
que expandiu significativamente o 
acervo de aparelhos, alcançando 
o total de 500 unidades.

dos na estrada do café, para tratar 
da construção de uma ponte sobre 
o rio de Janeiro. A área concentra 
um considerável número de em-
preendimentos rurais dedicados ao 
cultivo de grãos e fibra, com signi-
ficativa contribuição para o grande 
volume dessas commodities, pro-
duzidas no Oeste Baiano.
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https://bit.ly/3aTjNjn

Aiba participa
da comemoração 
dos 70 anos do
Banco do Nordeste
AIBA - 19.07.2022

O presidente da Aiba, Odacil 
Ranzi, acompanhado pelos vi-
ce-presidentes Moisés Schmidt 
e Seiji Mizote, participaram, na 
manhã de terça-feira (19), da so-
lenidade de comemoração dos 
70 anos do Banco do Nordeste, 
realizada na sede da instituição 
financeira, em Fortaleza (CE). 
Na oportunidade, a entidade foi 
uma das homenageadas, rece-
bendo a ‘Comenda Banco do 
Nordeste de Desenvolvimento 
Regional’, na categoria Político-
-Institucional, por sua relevante 
contribuição para a promoção 
do desenvolvimento sustentá-
vel do Nordeste brasileiro. Além 
de interagir sobre os interes-
ses dos produtores, o BNB e a 
Aiba mantêm uma parceria de 
sucesso, que dura 15 anos. Jun-
tos captaram mais de R$10 mi-
lhões, no setor agropecuário, e 
investiram em projetos sociais, 
por meio do Fundesis, e, assim, 
contribuíram com a promoção 
de educação, saúde preventi-
va, lazer, esporte, capacitação e 
geração de renda.

Aiba participa de plenárias dos Comitês das
Bacias Hidrográficas dos rios Grande e Corrente

Em virtude do engajamento em ini-
ciativas voltadas para a sustentabi-
lidade ambiental, a Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba) tem dado importantes con-
tribuições para a preservação do 
meio ambiente na região Oeste da 
Bahia. Para ampliar o diálogo com 
outros segmentos da sociedade, a 
entidade tem participado, assidua- https://bit.ly/3ctlB2N

AIBA - 18.07.2022

Colaboradores participam de curso de 
Prevenção a acidentes e uso de EPI’s

Para manter a segurança no am-
biente de trabalho e orientar quanto 
ao uso adequado de EPI’s, as equi-
pes da Aiba e da Abapa que atuam 
no Complexo da Bahia Farm Show, 
em Luís Eduardo Magalhães (LEM), 
participaram, na segunda-feira (18), 
do curso NR-06, para Prevenção 
de acidentes e uso de EPI’s. Minis-
trado pelo instrutor Mateus de Cas-
tro e realizado no Centro de Trei-
namento da Abapa, a capacitação 
teve quatro horas de duração e foi 
direcionada aos oito colaboradores 
que compõem o quadro no com-
plexo da feira.

AIBA - 18.07.2022

https://bit.ly/3Bb64PA 

mente, dos fóruns relacionados 
ao tema, como as Plenárias para 
a renovação dos Comitês das Ba-
cias Hidrográficas dos rios Grande 
e Corrente, realizadas na Uneb de 
Barreiras, e na Ufob em Santa Maria 
da Vitória, nos dias 15 e 16 de julho, 
respectivamente.
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Aiba agradece ao deputado Tito
pelo empenho no projeto de
extinção da Flona de Cristópolis

Aiba participa de Encontro Regional de AlgodãoAIBA - 21.07.2022

https://bit.ly/3OP3Qsp https://bit.ly/3PREj2s

O deputado federal Carlos Tito re-
cebeu, na quinta-feira (21), em seu 
escritório, o presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi, o diretor financeiro, 
Hélio Hopp, e o diretor executivo, 
Alan Malinski, para uma conversa 
sobre as demandas atuais do agro-
negócio regional. Na ocasião, os re-
presentantes da entidade agrícola 
agradeceram ao parlamentar pelo 
empenho em diversas pautas do 
setor, na esfera federal, mobilizan-
do autoridades da República para 
a busca de soluções. Uma das par-
cerias mais relevantes, entre o con-

Ação Salário-Educação é tema de 
reunião com contadores na Aiba

Adab recebe da Aiba equipamento para 
monitoramento de pragas e doenças

Com o objetivo de discutir a exigi-
bilidade do Salário-Educação, re-
presentantes de empreendimentos 
rurais e contadores que atuam em 
fazendas da região Oeste, partici-
param na tarde de quarta-feira (20), 
de uma reunião na sede da Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), também transmi-
tida por videoconferência. O Sa-
lário-Educação, quando cobrado 
do empregador rural pessoa física, 
compreende um tributo incidente 
na alíquota de 2,5% sobre a folha de 
salários, previsto no artigo 15 da Lei 
9.424/96 e recolhido na guia GPS 

Com o intuito de reforçar as ações 
do Programa Fitossanitário da Soja, 
a Aiba entregou na manhã de sex-
ta-feira (22), à equipe da Agência 
de Defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab), uma Lupa Óptica - Estereo-
microscópio BEL Photonicz STM 
Pro LED. O equipamento, cedido 
na forma de comodato, auxiliará 
nos trabalhos de monitoramento 
de pragas e identificação de doen-
ças nas plantas no âmbito do ‘Pro-
grama de Olho da Ferrugem’. Vale 
ressaltar, que existem dois labo-
ratórios para apoio e suporte do 
programa: um localizado na Adab, 
em Barreiras, e outro na Fundação 
Bahia, em Luís Eduardo Magalhães. 
Ambos estão preparados para re-
ceber amostras (folhas) coletadas 
por produtores e consultores. Par-
ticiparam da entrega do dispositi-
vo, o gerente de agronegócios da 
entidade rural, Aloísio Júnior, o fis-
cal estadual agropecuário, Genildo 
Ribeiro, e a gerente administrativa 
da Adab, Elivânia Soares.

Durante o sábado (23), os vice-pre-
sidentes da Aiba, Moisés Schmidt 
e Seiji Mizote, representaram a en-
tidade agrícola durante a progra-
mação do ‘IV Encontro Regional 
de Algodão’, realizado no Campo 
Experimental da Fundação Bahia, 
no complexo da Bahia Farm Show, 
em Luís Eduardo Magalhães. Com 
apoio da Aiba, Abapa, Fundeagro e 
Embrapa e participação de produ-
tores rurais, estudantes e profissio-
nais do agro, o evento contemplou 

AIBA - 20.07.2022

AIBA - 22.07.2022

AIBA - 25.07.2022

https://bit.ly/3Olnax2

https://bit.ly/3J9Z2ML

no campo “outras entidades”. “Esse 
evento objetiva trazer informações 
para os contadores dos nossos as-
sociados, acerca do Salário-Educa-
ção e em que estágio as ações da 
Aiba se encontram. O contador do 
empreendimento é o principal res-
ponsável por fazer os pagamentos 
e apontar cada um desses tributos 
que estão listados em folha. Como 
o Salário-Educação é uma contri-
buição social, é importante que o 
contador entenda o que precisa fa-
zer para deixar de recolher esse tri-
buto”, destacou o assessor jurídico 
da instituição, Olegário Macedo.

gressista e a Aiba, resultou no avan-
ço do projeto que prevê a extinção 
da Flona de Cristópolis, floresta 
nacional instituída irregularmente 
no município de Baianópolis, pre-
judicando os produtores da comu-
nidade de Cascudeiro. O Projeto de 
Lei 1663/22, que extingue a Flona, 
trazendo paz e segurança jurídica 
para os produtores, está na reta fi-
nal da tramitação nas comissões da 
Câmara dos Deputados.

a realização da palestra ‘Alto custo 
de produção X Incertezas do mer-
cado’, ministrada pelo sócio-dire-
tor da Agroconsult, André Pessoa, 
além de momento reservado para 
debates. O diretor executivo da 
Aiba, Alan Malinski, os gerentes de 
Sustentabilidade, Eneas Porto, de 
Agronegócio, Aloísio Júnior, o su-
pervisor de campo da BFS, Lean-
dro Costa, e os analistas ambientais 
Gabriel Juchem e Marcus Neves, 
participaram da programação.
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Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande 
contribui com planejamento hídrico regional

Aiba participa do Circuito de
Negócios Agro do Banco do Brasil

A diretoria da Aiba agradece aos 
membros e dirigentes do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Grande 
pelas relevantes contribuições para 
o meio ambiente e para a sociedade 
do Oeste Baiano como um todo.
Nesses quatro anos, diversas con-
quistas foram alcançadas, com des-
taque para a elaboração e aprova-
ção do Plano de Recursos Hídricos 
e o enquadramento dos corpos 
hídricos, que trazem, de modo im-
parcial, as condições para o uso da 
água no processo produtivo e no 
abastecimento urbano, com ênfase 
na preservação dos mananciais.
O período foi marcado, também, 
pela pluralidade, que permitiu a 
participação da comunidade respei-
tando opiniões divergentes e consi-

Através de inspeção realizada pela 
equipe de monitoramento do progra-
ma de defesa fitossanitária da Aiba, foi 
confirmado através de análises labo-
ratoriais, foco de Ferrugem Asiática da 
Soja em tigueras na microrregião da 
Coaceral, no município de Formosa 
do Rio Preto (BA). 
Estamos no período do vazio sani-
tário e os produtores precisam estar 
atentos ao cumprimento, para não 
incorrer em risco de multas e notifica-
ções. A penalidade estabelecida pelo 
Decreto Estadual por meio da Portaria 
Nº 235 de 15 de agosto de 2017, prevê 

https://bit.ly/3JcAQcx

https://bit.ly/3vksslC https://bit.ly/3cAmre4

https://bit.ly/3QkMQeI

https://bit.ly/3zc7MgW

Queimar é crime!
AIBA - 25.07.2022

AIBA - 26.07.2022

AIBA - 25.07.2022

AIBA - 25.07.2022

Nestes meses de estiagem, 
é comum que o solo fique 
mais seco e aumente a ocor-
rência de incêndios em áreas 
de vegetação. As queimadas 
podem vir a acontecer de for-
ma natural, sem intervenção 
humana, causadas pelo pró-
prio meio ambiente. Em outro 
caso, as práticas das queima-
das podem vir a acontecer 
por atividade humana, o que 
é configurado como crime 
ambiental e pode gerar pena 
de até quatro anos de reclu-
são. A Aiba tem se mobiliza-
do em favor desta campanha 
para combater a ação crimi-
nosa das queimadas e se põe 
a favor do meio ambiente.
Portanto, em casos de foco 
de incêndio, disque 193.

Na tarde de terça-feira (26), o audi-
tório Aiba/Abapa recebeu o Agro-
nordeste Digital: Workshop do 
Ecossistema de Inovação do Oeste 
Baiano, um evento direcionado para 
instituições de Ciência e Tecnologia, 
empresas, produtores, agências de 
fomento e as três esferas da ad-
ministração pública. O objetivo do 
encontro é identificar a governança 
local do Ecossistema de Inovação 
do Oeste e desenvolver um Plano 
de Ação voltado para o desenvol-
vimento inovador da agropecuária 
regional.Ao lado do professor Erick 
Rojas, que ministrou a atividade, o 

Com a proposta de chegar a cada 
região do país, potencializando ne-
gócios por meio da aproximação en-
tre o Banco do Brasil, empresas do 
segmento agropecuário e o produ-
tor rural, chegou a Barreiras o Circui-
to de Negócios Agro. Uma das três 
carretas do projeto esteve em frente 
à sede da Associação de Agriculto-
res e Irrigantes da Bahia (Aiba), entre 
os dias 25 e 26, oferecendo pales-
tras, orientações de investimentos, 
rodada de negociações, exposição 
de máquinas e carros utilitários, 
além de música ao vivo.

derando o direito de amplo debate. 
Assim, este instrumento alcançou, 
com êxito pleno, a finalidade de 
realizar a gestão descentralizada e 
participativa dos recursos hídricos 
da Bacia Hidrográfica do rio Grande, 
contribuindo para o seu desenvolvi-
mento sustentável.
Por fim, saudamos a nova composi-
ção e comissão diretiva do Comitê, 
renovada para o quadriênio 2022-
2024, a ser empossada em 03 de 
agosto, e, de modo antecipado, a 
Aiba deseja que os avanços sejam 
contínuos na gestão das águas do 
oeste da Bahia, no sentido de ga-
rantir um futuro próspero, com equi-
líbrio social, econômico e ambiental.

Alerta Fitossanitário: Atente-se
ao período do Vazio Sanitário!

AIBA - 25.07.2022

Aiba sedia Workshop do Ecossistema
de Inovação do Oeste Baiano

multa no valor de R$7.500,00 por pro-
priedade, mais R$100,00 por hectare. 
Além disso, o período do vazio é im-
portante para redução da fonte de 
inóculo e sobrevivência do fungo 
causador da doença. Durante este 
período de entressafra, é fundamen-
tal continuarmos vigilantes e atentos, 
a fim de minimizar os possíveis im-
pactos na próxima safra eliminando 
eventuais plantas vivas de soja no pe-
ríodo que compreende do dia 01 de 
julho, até 07 de outubro.
Em caso de dúvidas ligue (77) 9860-
6464.

presidente da Aiba, Odacil Ranzi, 
participou da abertura do evento, 
com o diretor financeiro da institui-
ção, Hélio Hopp, o diretor execu-
tivo, Alan Malinski, o presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de 
Barreiras, David Schmidt e outras 
lideranças do setor. “O avanço tec-
nológico é imensurável, e hoje em 
dia é imprescindível saber lidar com 
as novas tecnologias, pois elas têm 
grandes e positivos impactos na 
produção e na vida cotidiana”, des-
tacou Odacil.
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Fundesis participa de comemorações 
dos cinco anos da Casa do Trabalhador

Antecipação do plantio da soja
é aprovado no Oeste Baiano

Fundesis prestigia comemorações do
aniversário da Casa da Mulher Barreirense

Na manhã de quarta-feira (27), o 
diretor executivo da Aiba, Alan Ma-
linski, e a coordenadora do Fun-
desis, Aléssia Oliveira, participaram 
das comemorações aos cinco anos 
de atividades da Casa do Trabalha-
dor em Barreiras. Na oportunidade, 
a Aiba foi homenageada por con-
tribuir com a reestruturação que 
está em andamento na instituição. 
A Casa do Trabalhador foi contem-

Foi aprovada a antecipação do 
plantio da soja em sete dias para 
a próxima safra, na região Oeste 
da Bahia, de acordo com a porta-
ria N° 057 de 25 de julho de 2022, 
da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab). De 
acordo o documento, o início da 
semeadura está definido, em ca-
ráter excepcional, para o dia 1º de 
outubro de 2022, sendo mantida 
a data de 31 de dezembro, des-
te ano, para a conclusão da etapa. 
Vale ressaltar que o período do Va-
zio Sanitário, que já está em vigor, 
não sofrerá alteração, completando 
o intervalo mínimo de 90 dias – de 
1º de julho a 07 de outubro – regu-
lamentados no parágrafo segundo 
do Art. 5º da Portaria Nº 306, do 
Mapa de 13/05/2021. A autoriza-
ção de plantio em áreas exclusiva-

Para finalizar a tarde de (29), 
a coordenadora do Fundesis, 
Aléssia Oliveira, participou das 
comemorações que marcam os 
cinco anos da Ong Forte por Ser 
Mulher, e um ano de atividades 
da Casa da Mulher Barreirense. 
Como parte da história de atua-
ção da instituição social, foram 
contemplados pela primeira vez 
no edital do Fundesis e os recur-
sos foram utilizados para aqui-
sição de equipamentos, móveis https://bit.ly/3OERvqk

https://bit.ly/3vARqx9

https://bit.ly/3QgEGnu

AIBA - 27.07.2022
AIBA - 28.07.2022

AIBA - 29.07.2022

plada pela primeira vez no edital Nº 
01/2022 do Fundesis, por meio da 
Fundação Esperança. As melhorias 
serão realizadas no atendimento 
aos usuários, e os recursos serão 
aplicados na aquisição de móveis e 
equipamentos. Por meio desses re-
cursos, será possível a implantação 
de um laboratório de informática, 
com cursos diversos e a disponibili-
dade para uma média de 170 vagas 

por mês. A instituição faz, também, 
o encaminhamento dos usuários 
para vagas de emprego e capaci-
tação disponíveis no mercado. O 
público-alvo é formado por famí-
lias em situação de vulnerabilidade 
social, com destaque para jovens 
a partir dos 14 anos, que buscam o 
primeiro emprego.

mente irrigadas, durante o período 
do vazio sanitário está de acordo 
com as determinações do Comitê 
Estadual de Controle da Ferrugem 
Asiática da Soja (CTR), que analisou 
a solicitação feita pela Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bah-
ia (Aiba) e aprovou a antecipação. 
Os interessados devem, obriga-
toriamente, procurar a Aiba em 
Barreiras ou realizar a solicitação 
de maneira virtual, através do link: 
t inyurl .com/antecipacaop com 
os documentos necessários para 

a autorização da antecipação do 
plantio devidamente preenchidos.  
A avaliação e aprovação serão fei-
tas pela Adab. Após a autorização, 
o produtor poderá planejar o plantio 
da soja para 1º de outubro, mesma 
data em que a Adab iniciará o tra-
balho de fiscalização de todas áreas 
irrigadas do Oeste da Bahia, uma 
vez que só poderá haver plantio nas 
fazendas autorizadas.

e eletrodomésticos para garan-
tir uma maior comodidade para 
as mulheres assistidas, além de 
melhorar os atendimentos mul-
tidisciplinares da equipe de pro-
fissionais da Casa. Investimentos 
que só foram possíveis graças às 
doações dos produtores rurais 
para o Fundo, no intuito de se-
mear o bem e transformar vidas.
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ANIVERSARIANTES 
DE JULHO

01/07

02/07

03/07

03/07

04/07

04/07

04/07

05/07

05/07

06/07

06/07

09/07

09/07

09/07

11/07

11/07

PAULO SILVIO COPPETTI

JORGE ALVES PEREIRA

DIRCEU MARCOS DELATORRE

OLIRA MARIA RECKERS

ALFIO GABRIEL THOMASELLI

CRISTIANO OSMAR BOGIANO

EDILSON BERTOLDI

CLAUDIO MARCAL

IVAN CARLOS COMPARIM

CARLOS ANTONIO MENEZES

CEZAR INACIO BROCK

DIONISIO JOAO ZANOTTO

ELIAS ZANCANARO MOTTER

NELSI FONTANA

CLENIO ANTONIO SAGRILO

MARCELO ROBERTO ARGENTA

12/07

12/07

14/07

15/07

15/07

16/07

16/07

16/07

16/07

17/07

17/07

18/07

18/07

18/07

19/07

20/07

20/07

21/07

21/07

MARIA DE FATIMA BARROS

ROBERTO GATTO

EVANDRO GERMINIANI

OSVINO RICARDI

SERGIO GARCIA JUNIOR

CARMINHA MARIA MISSIO

DOUGLAS DANIEL DI DOMENICO

VALMIR FICAGNA

WERNER NIELSEN

ROBSON CATELAN

VOLMIR MARTINAZZO

ANILDO DOMINGO GUADAGNIN

ELISABETH KURTZ

SIEGFRIED JANZEN

JAIR NICOLAU KONRAD

LUIZ CARLOS BERGAMASCHI

VANDERLI BARBOSA

ELOI PILLATI

LUIZ CARLOS BERLATTO

23/07

23/07

23/07

23/07

24/07

25/07

25/07

25/07

25/07

25/07

26/07

27/07

28/07

28/07

29/07

29/07

30/07

30/07

ANA CLAUDIA BORGES

ELISA MISSIO

HATUO UEDA

LUIZA YOKO TERADA

ADRIANA HIAR CERRATO

ARNALDO JULIANI

MARCIO LUIZ BALAM

PAULA YUMI SHIMOHIRA

RICARDO VIEIRA NEVES

WILSON DE SOUZA LISBOA

PAULO ANTONIO RIBAS

ALAN JULIANI

ANTÔNIO OLIVEIRA SOUZA

PAULO KENJI SHIMOHIRA

LUIZ SIMIAO DO AMARAL

RICARDO LHOSSUKE HORITA

SHIGUERU HOSHINO

VALDECI RECKERS

Mais 
notícias em:

12

Edição N°07  Julho de 2022


