
Produtores rurais comemoram publicação de
acordo do Governo Baiano sobre divisa com Tocantins  

DESTAQUE

AIBA 04.08.2022

A Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba) e seus 
associados comemoram o acor-
do sobre as divisas territoriais 
com o Tocantins, publicado pelo 
Governo do Estado da Bahia, na 
quinta-feira (04), assinado pelos 
governadores da Bahia, Rui Cos-
ta, do Tocantins, Wanderley Bar-
bosa e o presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), Eduardo Rios Neto, 
em Extrato de Acordo Definidor 
da Divisa Territorial, publicado 
no Diário Oficial da Bahia. Há 14 
anos, a Aiba conduz a demanda 
em relação à segurança jurídi-
ca entre os estados da Bahia e 
Tocantins, que teve um grande 
desdobramento com a assinatura 
do Termo Declaratório de Divisa 
Territorial assinado entre os dois 
governadores da Bahia, durante 
a abertura oficial da Bahia Farm 
Show, em (1º) de junho. Essa era 
uma demanda antiga, de mais de 
30 anos, que se configurava em 
insegurança jurídica dos produto-
res situados nessa região e que se 
encaminha para os trâmites finais, 
proporcionando mais segurança 
e o fim de disputas relacionadas 
à indefinição territorial. 

https://bit.ly/3KB9u0u 
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Em Assembleia com participação
de associados, Aiba e Iaiba avançam
na segurança pública e jurídica 

Aiba recebe
representantes do CRT-BAÁrea de convívio da

Aiba é inaugurada

Na manhã de quarta-feira (03), o diretor executivo da 
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
Alan Malinski, recebeu a equipe do Conselho Regional 
dos Técnicos Industriais da Bahia (CRT-BA), na sede 
da instituição agrícola. O encontro objetivou estreitar 
os laços entre a associação e a CRT, que em breve irá 
se instalar no Oeste Baiano, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhães, onde disponibilizará técnicos e cursos no 
intuito de contribuir para a profissionalização da região.

https://bit.ly/3cxqhFn 

https://bit.ly/3wLPmmE 

AIBA 01.08.2022

AIBA - 11.02.2022
AIBA 01.08.2022

Em clima de alegria e descontração, a tarde de segun-
da-feira (1º), na Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), foi marcada pela inauguração da Área 
de Convívio da entidade agrícola. O novo espaço irá 
proporcionar mais conforto e lazer para associados e 
colaboradores. O momento contou com a presença 
do presidente Odacil Ranzi, membros da diretoria, as-
sociados e colaboradores. A estrutura, localizada atrás 
do prédio da Aiba, foi totalmente construída, e con-
templa um projeto arquitetônico moderno, com salas 
de descanso, sanitários, copa e área para churrasco, 
além do pátio de acesso que foi revitalizado.

Aiba é empossada junto com novos 
membros nos Comitês das Bacias 
Hidrográficas dos rios Grande e Corrente 

Como participante da nova for-
mação que integra os Comitês 
de Bacias Hidrográficas dos rios 
Grande e Corrente para a ges-

https://bit.ly/3RosSjA 

AIBA 04.08.2022

tão 2022/2026, a Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), esteve representada nas 
solenidades de posse dos novos 

Diretoria da Aiba se reúne para
discutir melhorias para o setor agrícola

A tarde de segunda-feira (08), na sede da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em 
Barreiras, foi marcada por mais uma edição da re-
união da diretoria da instituição. Entre as principais 
pautas, foram discutidos o lançamento do Projeto 
de monitoramento por câmeras, a renovação dos 
membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas e 
apresentação dos projetos do Fundesis. O momento 
contou com a participação do vice-presidente, Moi-
sés Schmidt, do diretor financeiro, Hélio Hopp, do di-
retor executivo, Alan Malinski e dos produtores rurais 
Célio Zuttion, Carolina Zuttion e Mário Mascarenhas. 
O presidente Odacil participou por videoconferência.

AIBA 08.08.2022

As Assembleias Extraordinárias da 
Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba) e do Insti-
tuto Aiba, foram realizadas na tar-

de de segunda-feira (1º), na sede 
da instituição representativa dos 
produtores rurais, em Barreiras. 
As reuniões também foram acom-

panhadas, remotamente, por uma 
plataforma de videoconferência. 
Na primeira sessão, que teve iní-
cio após as 14h, os membros com 
direito de voto, deliberaram sobre 
a próxima edição da Operação 
Safra, um projeto de grande rele-
vância para a segurança pública 
em áreas produtivas. A reunião 
seguinte, com pauta relacionada 
ao Instituto Aiba, tratou da refor-
mulação e unificação do estatuto 
desta organização sem fins lucra-
tivos que abrange os programas 
sociais, projetos de desenvolvi-
mento e ações estruturantes de 
interesse da sociedade e do setor 
agrícola. O advogado Carlos Pal-
meira, que participou por video-
conferência, fez a apresentação 
das alterações do estatuto. 

membros dos dois comitês, rea-
lizadas na quarta (03) na Unidade 
Regional do Inema em Barreiras, e 
quinta (04), na UR de Santa Maria 
da Vitória. No intuito de contribuir 
com a preservação dos recursos 
hídricos da região Oeste da Bahia, 
a Aiba sempre esteve atuante nos 
comitês que também se configu-
ram como ‘parlamento das águas’. 
A nova composição do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Grande, 
conta com a participação dos seg-
mentos de usuários, poder públi-
co e sociedade civil organizada. 
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Fundesis inaugura as primeiras 
obras do edital 01/2022

Cacauicultura do Oeste Baiano
promove troca de experiências

Emoção e alegria marcaram duas im-
portantes inaugurações realizadas na 
tarde de quarta-feira (10), pelo Fundo 
para o Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bahia (Fundesis). Graças 
a contribuição dos produtores rurais do 
Oeste Baiano, a Creche Tia Clarice e a 
Escola Lar de Emmanuel, em Barreiras, 
receberam investimentos que foram 
aplicados na melhoria dos atendimen-
tos aos públicos dessas instituições. Os 
eventos marcaram as primeiras inau-
gurações dos projetos do Fundesis no 
edital n° 01/2022. “Essas são as duas 
primeiras de 44 projetos aprovados no 
edital 01 de 2022, uma alegria em par-
ticipar e contribuir com o Fundesis para 
ajudar a realizar sonhos e transformar 
vidas”, declarou o presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi. A Associação de Proteção 
às Crianças Pobres, Creche Tia Clarice, 
investiu os recursos no projeto ‘Climati-
zar com amor’, com o objetivo de pro-
porcionar um ambiente climatizado, 

Para estreitar relações, firmar futu-
ras parcerias e conhecer a cacaui-
cultura da região Oeste da Bahia, 
na manhã de quarta-feira (10), fo-
ram recebidos na sede da Aiba, re-

https://bit.ly/3cEThLc 

AIBA 10.08.2022

AIBA 10.08.2022

seguro e mais confortável. A creche 
atende a um público de aproximada-
mente 120 crianças na faixa etária de 01 
a 03 anos, e mães carentes de comuni-
dades periféricas do município. No fim 
da tarde foi a vez de inaugurar as insta-
lações do sistema de energia solar da 
Fundação Cáritas de Assistência à Pes-
soa Carente, Escola Lar de Emmanuel. 

Programa Agro Plus Bahia avança com ações 
em propriedades rurais na chapada Diamantina

Durante as visitas técnicas, realiza-
das pela equipe do programa Agro 
Plus Bahia, entre os dias (09) e (11), 
no município de Mucugê, região da 
Chapada Diamantina (BA), foram 
executadas atividades em empreen-
dimentos rurais, a exemplo de orien-
tações sobre a legislação trabalhista 
e ambiental, apresentação de proje-
tos institucionais e esclarecimentos 
de dúvidas aos gestores e sócios 
do empreendimento, no intuito de 
adequação das construções rurais. 
Na oportunidade, foram realizadas 
a sinalização das sedes, instalações 

AIBA 11.08.2022

Aiba faz ajustes para
Operação Safra 2022/2023
Uma reunião de alinhamen-
to para início da Operação Safra 
2022/2023, foi realizada na manhã 
de quarta-feira (10), no Comando 
de Policiamento da Região Oeste 
(CPRO), com presença da direto-
ria da Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba) e de 
representantes da Polícia Militar. 
A Operação Safra foi criada em 
2014, com o objetivo de comba-
ter a violência e a constante prá-
tica de furtos e roubos cometidos 
por bandos armados contra as 
propriedades rurais. Os nove prin-
cipais municípios atendidos pela 
operação, se destacam pelo cul-
tivo de soja, algodão, milho e café. 
“Uma reunião de planejamento, https://bit.ly/3KBF8ee 

https://bit.ly/3CL7K31 

AIBA 10.08.2022

essencial para traçarmos as metas 
para essa importante ação que é a 
Operação Safra. É uma satisfação 
muito grande, mais uma vez firma-
mos essa parceria com o governo 

do Estado e estamos prontos para 
mais uma edição”, relata o presi-
dente da Aiba, Odacil Ranzi. 

presentantes da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI-
-SP), da Associação Comercial de 
São José do Rio Preto, do Minis-
tério da Agricultura do Equador e 

Membros da Cooproeste. Os visi-
tantes foram recebidos pelo pre-
sidente da entidade, Odacil Ranzi, 
o vice-presidente Moisés Schmidt 
e membros da diretoria, que na 
oportunidade também apresen-
taram ações desenvolvidas pelo 
setor agrícola no Oeste da Bahia. 
“Uma satisfação receber essa co-
mitiva para mostrar que essa nova 
tradição que está sendo construí-
da aqui no Oeste, a cacauicultura, 
pode render bons resultados. Eles 
viram que em termos de estrutu-
ra, irrigação, preparo de solo e da 
qualidade das mudas produzidas, 
estamos no caminho certo, e o re-
sultado desses dois dias de visita foi 
bem satisfatório”, afirma o vice-pre-
sidente da Aiba, Moisés Schmidt.

Este é o quinto edital do Fundesis con-
templado pela instituição que aplicou 
os investimentos no projeto ‘Construin-
do um Futuro Sustentável com Educa-
ção de Qualidade’. Fundada em 1987, a 
entidade atende mais de 400 crianças 
e adolescentes entre 03 a 15 anos. 

rurais e coleta de água para forneci-
mento de laudo de potabilidade. O 
programa Agro Plus se aproxima da 
marca das 300 propriedades partici-
pantes na região Oeste, e começa a 
criar capilaridade em suas ações na 
Bahia, com maior leque de ações 
em outras regiões, que envolvem 
a fruticultura, pecuária, olericultura 
entre outras cadeias produtivas. Par-
ticiparam das visitas técnicas o ge-
rente de Agronegócio da Aiba, Aloí-
sio Júnior, e o estagiário do núcleo 
de Sustentabilidade, Gildeon Araújo. 
Para mais informações sobre o pro-
grama, acesse agroplusbrasil.com.br
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Comitiva do Rabobank conhece 
projetos desenvolvidos pela Aiba

https://bit.ly/3cC6NPX 

AIBA 11.08.2022

Aiba dá largada contra os incêndios 
florestais com curso para pilotos agrícolas

Teve início na segunda-feira (15), 
em Luís Eduardo Magalhães, o 
maior curso para pilotos agríco-
las em combate aéreo a incêndios 
em campos e florestas, já realiza-
do no Oeste Baiano. No auditório 
da Fundação Bahia, no complexo 
da Bahia Farm Show, as aulas teó-
ricas foram iniciadas e as práticas https://bit.ly/3CRCGP3 

AIBA 15.08.2022

na pista da Fazenda Agronol. O vi-
ce-presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), Seiji Mizote, esteve presen-
te na abertura do curso. “Muito 
importante para a Aiba organizar 
essa capacitação para treinar os 
nossos pilotos e aproveitar a ca-
pacidade ociosa das aeronaves 

Produtores rurais do Oeste Baiano formam brigada 
de combate aéreo a incêndio em campos e florestas

Aiba vai à comunidade de Novo 
Horizonte ouvir associados da região

Com o objetivo de formar uma bri-
gada aérea de combate a incêndios 
em campo e floresta para atuar em 
propriedades rurais no Oeste da 
Bahia, os produtores associados 

Iniciando o ciclo de reuniões de 
2022, a caravana da Aiba esteve 
nesta quinta-feira (11), na comuni-
dade agrícola de Novo Horizonte, 

AIBA 15.08.2022
AIBA 11.08.2022

A aproximação entre a Aiba e o 
Rabobank teve mais um capítu-
lo na manhã de quinta-feira (11), 
na sede da entidade agrícola 

em Barreiras. Representantes 
da diretoria e do setor de Sus-
tentabilidade da entidade agrí-
cola, receberam uma equipe 

do Rabobank, que conheceram 
mais a respeito dos projetos 
realizados pela instituição na in-
fraestrutura, fitossanidade, res-
ponsabilidade social e ambien-
tal. Os anfitriões conduziram a 
equipe de sustentabilidade do 
Rabobank em visitas às áreas de 
fruticultura, nos perímetros irri-
gados da região Oeste da Bahia, 
as áreas produtivas de cacau e 
outros projetos. Participaram do 
encontro, o vice-presidente Moi-
sés Schmidt, o diretor executi-
vo Alan Malinski e o gerente de 
Sustentabilidade, Eneas Porto.  

nesse clima mais seco do ano, 
que também é o da entressafra. 
Hoje temos aproximadamente 80 
aeronaves na região, e neste pe-
ríodo em que o risco de incêndios 
florestais é extremo, esses equi-
pamentos são fundamentais para 
auxiliar as brigadas de combate 
à incêndios, para atuar em áreas 
onde estão situadas as proprieda-
des rurais”, declarou Seiji. O cur-
so foi ministrado pela engenheira 
agrônoma, instrutora de aviação 
agrícola e de combate a incêndio, 
Mônica Sarmento e o piloto agrí-
cola e de combate a incêndio, co-
mandante Sepé Barradas.

Oeste Baiano, com o objetivo de 
levar informação aos agricultores e 
também ouvir os anseios coletivos. 
“Essa reunião marca a primeira de 
um ciclo. Com presença da diretoria 
da Aiba e da comunidade de Novo 
Horizonte, discutimos assuntos re-
lacionados ao agronegócio, e nessa 
microrregião, futuramente será rea-
lizado o asfalto que irá ligar o anel 
da soja e também uma ponte, aten-
dendo às solicitações desses mo-
radores”, destacou o presidente da 
Aiba, Odacil Ranzi.na Estrada do Café, município de 

Barreiras. Todos os anos, a asso-
ciação mantém o projeto itineran-
te nas localidades produtivas do 

da Aiba promoveram o maior curso 
para pilotos agrícolas, realizado en-
tre os dias (15) e (16) em Luís Eduar-
do Magalhães. Na pista de pouso 
da Fazenda Agronol, aeronaves 

dos modelos Air Tractor, Ipanema e 
Thrush, utilizadas na aplicação agrí-
cola, participaram das atividades 
práticas. O comandante Sepé expli-
ca sobre o suporte das aeronaves 
e o desempenho dos pilotos nas 
atividades práticas. “Para o comba-
te efetivo, as aeronaves têm que ter 
capacidade mínima de até 1500 li-
tros. A parte teórica foi bem captada, 
e na missão prática, foi percebido 
que o nível dos pilotos é muito bom 
e com certeza serão uma grande 
ferramenta para contribuir com os 
associados da Aiba. A instituição 
está de parabéns em promover a 
capacitação”, parabenizou Sepé.
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Representantes do setor agrícola buscam 
junto ao Governo Federal melhorias para 
infraestrutura, irrigação e sustentabilidade 

https://bit.ly/3e73EI4 

AIBA 17.08.2022

Aiba reúne com produtores rurais 
da comunidade de Cascudeiro
Para debater assuntos relacionados 
ao agronegócio e ouvir as deman-
das da comunidade de Cascudeiro, 
na noite de quinta-feira (18), produ-
tores rurais da área produtiva loca-
lizada no município de Baianópolis, 
receberam a comitiva da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), para um encontro que 
marca a segunda reunião da tem-
porada 2022. “Estamos com o co-
ração exaltado de alegria, por rea-
lizarmos mais um encontro, essa 
segunda reunião, na comunidade 
de Cascudeiro, onde a Aiba trouxe 
informações, ouviu as demandas, https://bit.ly/3Qc04K3 

AIBA 19.08.2022

Aiba faz cadastro das áreas para antecipação 
do plantio da soja até 15 de setembro 

Produtores rurais realizam pavimentação
asfáltica da Linha dos pivôs em São Desidério

O prazo de cadastramento das áreas para o plantio anteci-
pado da soja segue até (15) de setembro. De acordo com a 
Portaria N° 057 de 25 de julho de 2022, publicada pela Agên-
cia Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), que 
dispõe em caráter excepcional, o início da semeadura da soja 
ocorrerá a partir de 1º de outubro, safra 2022/2023, e a data 
de 31 de dezembro de 2022 para a conclusão desta etapa. Os 
produtores rurais interessados em antecipar o plantio, podem 
fazer o cadastro na sede da Associação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (Aiba), em Barreiras, ou realizar a solicitação 
de maneira virtual, através do link: tinyurl.com/antecipacaop 
Com os documentos necessários para a autorização da an-
tecipação do plantio devidamente preenchidos, a avaliação e 
aprovação serão feitas pela Adab. Após a autorização, o pro-
dutor poderá planejar o plantio da soja para 1º de outubro, 
mesma data em que o órgão de fiscalização estadual iniciará 
o trabalho de fiscalização de todas as áreas irrigadas do Oes-
te da Bahia. O plantio só deverá ocorrer nas fazendas autori-
zadas. Confira mais informações acessando o link abaixo.

Iniciando o ciclo de reuniões de 
2022, a caravana da Aiba esteve 
nesta quinta-feira (11), na comuni-
dade agrícola de Novo Horizonte, 
na Estrada do Café, município de 

AIBA 22.08.2022

AIBA 18.08.2022

No intuito de buscar melhorias para o 
setor agrícola do Oeste da Bahia, entre 
os dias (16) e (17), o presidente da As-
sociação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, acompanha-
do do diretor executivo, Alan Malinski, 
cumpriram agenda de compromissos 
em Brasília (DF). Dentre as principais 
pautas, a infraestrutura da região, ir-
rigação e sustentabilidade. Durante 

a reunião na sede do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Transporte 
(DNIT), foram discutidas com o secre-
tário da Diretoria de Planejamento e 
Pesquisa (DPP), Luiz Guilherme Mello, 
a pavimentação da BR 030, que liga 
Amambai a Cocos, e tratativas sobre a 
duplicação da BR 020/242, entre Bar-
reiras e Luís Eduardo Magalhães, para 
o qual, já foi contratada a empresa para 

elaborar o projeto. Na oportunidade, 
os representantes da entidade agríco-
la convidaram o senhor Luiz Guilher-
me para visitar a BR 242 e conhecer 
in loco o grande fluxo que trafega na 
rodovia diariamente. No Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), os representantes da entidade 
oestina estiveram na Secretaria de Ino-
vação, Desenvolvimento Sustentável 
e Irrigação (SDI), com o coordenador 
Antônio Felipe Guimarães Leite, a che-
fe da Divisão de Planos, Programas e 
Créditos (DIPCRE), Liciana Alice Nasci-
mento Peixoto e o coordenador geral 
da Coordenação Geral de Agregação 
de Valor (CGAV), Gustavo Goretti, para 
os quais foram apresentadas ações 
desenvolvidas pela Aiba e discutidas 
demandas de irrigação, além de pro-
jetos que o Mapa está desenvolvendo 
sobre agricultura sustentável. 

também ouvir os anseios coletivos. 
“Essa reunião marca a primeira de 
um ciclo. Com presença da dire-
toria da Aiba e da comunidade de 
Novo Horizonte, discutimos assun-
tos relacionados ao agronegócio, 
e nessa microrregião, futuramente 
será realizado o asfalto que irá ligar 
o anel da soja e também uma pon-
te, atendendo às solicitações des-
ses moradores”, destacou o presi-
dente da Aiba, Odacil Ranzi.

Barreiras. Todos os anos, a asso-
ciação mantém o projeto itineran-
te nas localidades produtivas do 
Oeste Baiano, com o objetivo de 
levar informação aos agricultores e 

as soluções e abordou o que a di-
retoria tem realizado para o bem 
dos nossos associados”, declarou 

o presidente da Aiba, Odacil Ranzi.
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Aiba discute melhorias
infraestruturais com governo do Estado

Aiba estende relações com cadeia 
produtiva na Chapada Diamantina

O presidente da Aiba, Odacil Ranzi, 
acompanhado do gerente de Infraes-
trutura, Luiz Stahlke, participou de uma 
reunião, na Secretaria da Fazenda do 
Estado (Sefaz), em Salvador, na  terça-
-feira (23), com presença do secretário 
da pasta, Manoel Vitório, do secretário 
da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti e 
equipe técnica da Sefaz. Também es-
tiveram presentes, os representantes 
da Associação dos Produtores Rurais 
da Chapada do Rio Pratudão (Aprup) 
e o prefeito de Cocos, Marcelo Eme-
reciano. O encontro discutiu assuntos https://bit.ly/3KNZvFh 

AIBA 24.08.2022

AIBA 22.08.2022

do Programa para o Desenvolvimento 
da Agropecuária (Prodeagro), como 
eficiência na aplicação do recurso e 
projetos que precisam ser executados 
com urgência, com destaque para a 
ponte sobre o Rio Pratudinho, incen-
diada há alguns anos, prejudicando o 

Aiba participa de Encontro Nacional
de Comitês de Bacias em Foz do Iguaçu
A Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), participou do 
Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias (ENCOB), realizado em Foz do 
Iguaçu (PR), de (22) a (26). O Evento 
contou com representantes do setor 
agrícola de comitês de bacias hidro-

AIBA 26.08.2022

Aiba e Agro Plus ofertam curso de 
primeiros socorros em espaços agrícolas
Promovido pela Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bah-
ia (Aiba), por meio do Programa 
Agroplus Bahia, e exclusivo para 
produtores rurais associados, será 
realizado de (24) de agosto a (16) 
de setembro, uma capacitação 
para primeiros socorros em es-
paços agrícolas. O curso contem-
plará as regiões de Rosário, Jabo-
randi, Luís Eduardo Magalhães e 
Coarceral. Com carga horária de 8 
horas e uma grade curricular com 
aulas teóricas e práticas, a capaci-
tação terá início nesta quarta-feira 
(24), na região de Rosário, na sede 
da Abapa, e na quinta-feira (25), 
em Jaborandi, na sede da Fazen-
da Foryl. Já em Luís Eduardo Ma-
galhães, o curso ocorrerá no dia 
(31), no Centro de Treinamento da 
Abapa, e em (13) de setembro na 
região de Coarceral. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem 
ser feitas pelo número (77) 3613-
8024 ou através do link: https://
tinyurl.com/primesocor

https://bit.ly/3QbUOWI 

https://bit.ly/3KF0HdW

AIBA 22.08.2022

Mais informações: www.aiba.org.br ou 
agroplusbrasil.com.br / aloisio.junior@
aiba.org.br / gildeon.araujo@aiba.org.br

No intuito de estender as relações visando firmar futuras 
parcerias com culturas não tradicionais, o vice-presidente 
da Aiba, Moisés Schmidt, visitou no último fim de semana, 
as instalações da Fazenda Progresso, localizada na região 
da Chapada Diamantina (BA). Moisés foi recebido pelo 
proprietário e também associado da Aiba, Fabiano Borré 
e equipe. Em visitas a campo, Schmidt conheceu as áreas 
produtivas, e ficou impressionado com a qualidade e alta 
produtividade da região. A propriedade destaca-se pela 
excelência no cultivo de café, batata e uva, e configura-

acesso de moradores locais que pre-
cisam percorrer 90 quilômetros. A pau-
ta também contemplou a melhoria do 
acesso à sede do município de Cocos 
à região produtora de Jaborandi.

a associação e o Comitê da Bacia do 
Rio Grande, o gerente de Sustentabi-
lidade da Aiba, Eneas Porto participou 
da programação. “Essa é uma opor-
tunidade do setor agrícola contribuir 
com o debate sobre gestão compar-
tilhada dos recursos hídricos, e com 
ampliação da representatividade do 
setor há uma demonstração de que 
o setor agrícola está interessado em 
propor as melhorias necessárias para 
eficiência da governança hídrica”, dis-
se Eneas. Partindo da temática central 
‘Gestão das águas uma responsabili-
dade de todos’, o evento contemplou 
outras pautas principais como: A ges-
tão de recursos hídricos e mudanças 
climáticas, Pagamento por serviços 
ambientais, Mediação de conflitos e a 
implementação da cobrança sobre o 
uso da água. 

-se em um importante vetor de cres-
cimento e de diversificação das cul-
turas na Bahia, contribuindo também 
para o incentivo da cadeia produtiva 
do turismo rural nessas áreas. 

gráficas da Bahia e de outros estados. 
Mesas redondas, oficinas e apresen-
tações marcaram o evento que re-
força sobre a eficiência da agricultura 
brasileira em relação à gestão e uso 
dos recursos hídricos, com desta-
que para a Irrigação. Representando 
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https://bit.ly/3cJQsZp https://bit.ly/3CSDRxD 

Workshop virtual Austrália-Brasil 
tem participação da Aiba 

https://bit.ly/3ALXTXR 

AIBA 26.08.2022

Aiba encontra produtores da comunidade de Veredas 

O terceiro encontro da roda-
da de reuniões da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), foi realizado na 
manhã de sexta-feira (26), na 
Fazenda Celeiro, localizada na 
comunidade agrícola de Vere-

https://bit.ly/3QcT0wW 

AIBA 29.08.2022

das, município de Jaborandi. O 
presidente da entidade agríco-
la, Odacil Ranzi, os diretores, fi-
nanceiro, Hélio Hopp, e execu-
tivo, Alan Malinski, e o gerente 
de Infraestrutura, Luiz Stahlke, 
se encontraram com produto-

Diretoria da Aiba se reúne com 
representantes da Vitamilho e da FAEB

Programa Agroplus Bahia retoma curso 
de primeiros socorros em áreas agrícolas

Em visita à região Oeste da Bah-
ia, representantes da Vitamilho 
participam da reunião com di-
retores e produtores da Asso-
ciação de Agricultores e Irrigan-

O Programa Agro Plus BA, retoma a 
agenda de cursos e treinamentos no 
Oeste Baiano. Entre os dias (24) e (25), 
foi realizado o treinamento de primei-
ros socorros em espaço agrícola, no 
Rosário, município de Correntina, e na 

AIBA 29.08.2022

AIBA 26.08.2022

Com o objetivo de promover o in-
tercâmbio de informações para o 
aprimoramento da gestão de re-

cursos hídricos no Oeste Baiano, 
a Aiba apresentou na sexta-feira 
(19), suas principais ações volta-

das à gestão de recursos hídricos 
na região por meio da participa-
ção no Workshop virtual Austrá-
lia-Brasil ‘Avaliação abrangente 
de ameaças e soluções bio eco-
nômicas na região Oeste da Bahia 
na Bacia do Rio São Francisco’. A 
apresentação foi conduzida pelo 
diretor executivo Alan Malinski, e 
teve ainda a participação de téc-
nicos da associação, produtores 
rurais e representantes dos comi-
tês de bacias hidrográficas CBH-
Grande e CBHSF. Na oportunida-
de foram apresentados também 
o estudo do potencial hídrico do 
aquífero Urucuia, considerado 
referência nacional no âmbito da 
produção agrícola.

res rurais e lideranças locais. 
Os participantes puderam co-
nhecer mais sobre as principais 
ações desenvolvidas nas áreas 
de Sustentabilidade, Respon-
sabilidade Social, Fitossanida-
de, Segurança e Infraestrutura. 
Distante da sede da Aiba apro-
ximadamente 480 quilômetros, 
o encontro realizado mostra 
que os produtores da comuni-
dade não estão desassistidos. 
Durante a reunião foram anun-
ciados investimentos, como a 
construção de duas pontes e 
melhoria de 15 km de estrada, 
que irão atender as necessida-
des da região. 

rurais, e atendem aos anseios da nor-
ma regulamentadora NR 31. O curso é 
gratuito para associados e direciona-
do ao público que atua em fazendas. 
A próxima turma  será no dia 31 de 
agosto, no município de Luís Eduardo 
Magalhães. “Há oito anos de atuação 
na Bahia, o programa Agro Plus Bah-
ia já capacitou aproximadamente 
1000 funcionários em propriedades 
rurais em toda a região, em diferen-
tes temáticas. Esses cursos seguem 
a perspectiva da melhoria contínua 
das atividades na área rural. Ao final 
do curso os participantes recebem o 
certificado”, destacou o coordenador 
do Agroplus e gerente de Agronegó-
cios da Aiba, Aloísio Júnior.

Fazenda Floryl, em Jaborandi. Nos dois 
dias, o curso contou com participação 
de aproximadamente 50 pessoas. Os 
treinamentos contemplam módulos 
sobre qualidade de vida e saúde e se-
gurança do trabalho nas propriedades 

tes da Bahia (Aiba), realizada na 
tarde de segunda-feira (29), na 
sede da associação agrícola, em 
Barreiras. O momento foi marca-
do pela apresentação das ações 

desenvolvidas pela Aiba e os 
visitantes também fizeram uma 
apresentação institucional. O in-
tuito é de estreitar os laços para 
firmar futuras e possíveis parce-
rias. “Estamos felizes por receber 
a diretoria da Vitamilho na sede 
da Aiba. Esse encontro tem refle-
xos de uma demanda antiga dos 
produtores do Oeste Baiano, que 
teve solução recente, que foi a 
equalização da carga tributária 
do milho na Bahia, de 12% para 
2%, e que pode contribuir para 
firmarmos futuras parcerias”, de-
clarou o presidente da entidade 
agrícola, Odacil Ranzi.  
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Aiba participa do 1º Workshop
de Noções do Agronegócio
AIBA 31.08.2022

Curso de primeiros socorros em áreas agrícolas 
é ministrado em Luís Eduardo Magalhães

Com o propósito de resguar-
dar vidas, o programa Agro Plus 
Bahia realizou mais uma edição 
do curso de primeiros socorros 
em áreas agrícolas. Desta vez, a 
capacitação foi realizada no dia 
(31), no Centro de Treinamento da 
Abapa, município de Luís Eduar-
do Magalhães. O objetivo do 
curso é prestar os primeiros pro-
cedimentos de socorro, necessá-
rios para evitar o agravamento do 
estado da vítima em ambientes 
agrícolas, até a chegada de um 
atendimento especializado. Es-
ses treinamentos, contemplam 
o módulo de qualidade de vida 
e saúde e segurança do traba-
lho nas propriedades rurais, e os 
cursos são oferecidos sem custo https://bit.ly/3KHK01y

https://bit.ly/3CNUz1g    

AIBA 31.08.2022

adicional aos nossos associados. 
A próxima turma  receberá capa-
citação no dia (16), no município 

A Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), es-

negócio” do programa Jovem 
Aprendiz, realizado no distrito 
do Rosário, de (29) de agosto 
a (02) de setembro. O evento 
abordou aspectos da cadeia 
produtiva do agronegócio, des-
de o processo de manejo, boas 
práticas agrícolas, colheita e 
o beneficiamento de grãos e 
fibras. O supervisor de produ-
ção e classificador de grãos da 
Aiba, Valmir Júnior, participou 
da programação do curso no 
dia (01) de setembro, e minis-
trou uma palestra sobre a clas-
sificação de grãos, com ênfase 
nos procedimentos de análises 
específicas de comparação en-
tre a amostra analisada e os pa-
drões oficiais aprovados pelo 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa).

de Formosa do Rio Preto.

teve representada no “1º Wor-
kshop de Noções do Agro-

FOMENTAR E FORTALECER O
AGRONEGÓCIO BAIANO.

É ISSO QUE NÓS FAZEMOS.

Há mais de 31 anos, com ações concretas 
e efetivas para o desenvolvimento do 

agronegócio, a Aiba inseriu o Oeste baiano 
entre os maiores produtores de grãos e 

fibra do Brasil, contribuindo, assim, para a 
segurança alimentar mundial.

INFRAESTUTURA
E LOGÍSTICA

SEGURANÇA SUSTENTABILIDADE
INOVAÇÃO, PESQUISA 

E TECNOLOGIA
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LEONARDO T. MANO SHIMOHIRA
PIERRI TIMM VANELLI
ROSELI VITORIA MARTELLI LINS
TELUKO NAIRA SAKAI MIZOTE
BELMIRO CATELAN
CIRO CÉSAR HANISCH
EMERSON DENIS C. FERREIRA
ANILDO KUREK
MILTON CORREA  BUENO
MARIBEL SHMITTZ GOLIN
ELYS MARILIA DE S. C. BUSATO
IVANA DA CUNHA MISSIO
LUIZ RENATO BARROS CORREIA
ANTONIO JOSE GUADAGNIN
FELIPE KUDIESS
ROGERIO ALEXANDRE SERAFINI
ERNO MARCOS SCHERER
ROGERIO LUIZ DE MARCHI
CLAUDIO ROBERTO O. DE V.
ADERSON DAHMER
CARLOS ROQUE REGINATTO
CESAR AGOSTINHO L. JUNIOR
HARALD KUDIESS
HELIO HOPP
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UMBERTO JOSE DENARDIN
MICHAEL WYNN GRETTER
ADEMAR JULIANI
OSMAR CONRAD
MARCOS ANTONIO REGINATTO
CLOVIS FERRAZ MEIRA
LUIZ CARLOS G. DE OLIVEIRA
MARISA P. L. DE CASTILHOS
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VALDIR GERALDO BOZELLO
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PAULO ROBERTO HAEHNER
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LEONARDO STEFANELO JONAS
OLARA GIOVANNA BARBARA 
TEIXEIRA ROCHA
JOAO CARLOS JACOBSEN R.
ALTAIR WILSON T. DE LISBOA
ARTHUR DE OLIVEIRA ZANIN
MARCOS DONADEL
FELIPE FRANCISCO FACCIONI
MARIO SHIMOHIRA
ADEMAR ANTONIO MARÇAL
ALYSSON MUNIZ COSTA
ALCIR FICAGNA
HELDER ZANCANARO MOTTER
NELSON PEGORARO
NILCE GAIARDO JOHNER
ARI BRONSTRUP
JACOB LAUCK
NELSON ASTOR POOTER
GIOVANE DA SILVA DAHMER
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