
DESTAQUE

Operação Safra 2022/23 é
lançada no Oeste da Bahia 

Aiba e Iaiba lançam 
edital para eleição 
da nova diretoria e 
conselho fiscal para 
o biênio 2023/2024 

https://bit.ly/3yV7tXL

https://bit.ly/3B49PWV

AIBA - 15.09.2022

AIBA - 27.09.2022

Agricultores do Oeste Baiano já 
se preparam para o início da safra 
2022/23 e pelo nono ano consecu-
tivo, eles vão contar com mais segu-
rança. Por meio da iniciativa do gover-
no do Estado, através da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), e par-
ceria da Polícia Militar, da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba) e da Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab), foi lançada 
na manhã de quinta-feira (15), a Ope-
ração Safra, na Base Avançada do 
Grupamento Aéreo (Graer), da Polícia 

Foi publicado na terça-feira (27) o 
edital de lançamento para eleição 
da nova diretoria e conselho fiscal 
da Associação dos Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba) e do 
Instituto Aiba (Iaiba) para o biênio 
2023/2024. A publicação foi rea-

Militar da Bahia, em Barreiras. A Ope-
ração vai estender o policiamento 
às zonas rurais dos municípios de 
Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, 
São Desidério, Angical, Baianópolis, 
Cocos, Correntina, Formosa do Rio 

lizada no site oficial da instituição 
agrícola e os associados interes-
sados em concorrer a eleição te-
rão até o dia 07 de outubro para 
se inscreverem. A data para a elei-
ção será (17) de outubro, durante 
a Assembleia Geral Ordinária, às 

Preto, Jaborandi, Riachão das Neves, 
Santa Maria da Vitória e Santa Rita de 
Cássia, beneficiando 500 mil pes-
soas da região Oeste da Bahia. 

14 horas para a Aiba, e às 15 horas 
para o Instituto Aiba, no auditório 
da entidade, em Barreiras.
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Presidentes da Aiba e Abapa visitam 
obras da estrada da Linha dos Pivôs

Os presidentes das entidades agríco-
las, Odacil Ranzi, da Aiba, e Luiz Carlos 
Bergamaschi, da Abapa, acompanha-
dos do vice-presidente da Aiba, Moi-
sés Schmidt, dos diretores, financeiro, 
Hélio Hopp, e executivo, Alan Malinski, 
o gerente de Infraestrutura, Luiz Stah-
lke, e o produtor rural, Celestino Za-
nella, estiveram na manhã de sábado 
(10), acompanhando as obras de pa-
vimentação asfáltica da estrada da Li-
nha dos Pivôs, em São Desidério. Dos 
60 quilômetros de estrada, em 34 km 
do asfalto já foi executado. A obra é https://bit.ly/3rf4RAE

AIBA - 12.09.2022

custeada com recursos dos produto-
res rurais associados à Aiba e Abapa, 
investimentos do Instituto Brasileiro 
do Algodão (IBA), do Programa para 
o Desenvolvimento da Agropecuária 
(Prodeagro) e os serviços são con-
duzidos pela equipe da Patrulha Me-
canizada da Abapa. Situada em uma 
região onde concentram-se grande 
número de áreas irrigadas, a Linha dos 
Pivôs é a estrada que liga a localidade 
produtiva à BA 463.

Aiba prestigia lançamento
da Operação Florestal 2022
AIBA - 15.09.2022

https://bit.ly/3xYYlBE   

Representantes da diretoria da As-
sociação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba), participaram na 
tarde de quarta-feira (14), da sole-
nidade de Lançamento da Opera-
ção Florestal edição 2022, na sede 
da base avançada do Grupamento 
Aéreo da Polícia Militar (Graer), em 
Barreiras. A ação coordenada por 
órgãos do Governo do Estado da 
Bahia, envolve o Corpo de Bombei-
ros Militar da Bahia (CBMBA), a Se-
cretaria do Meio Ambiente (Sema) 
e a Superintendência de Proteção 
e Defesa Civil do Estado da Bahia 
(Sudec). O objetivo é promover o re-
forço especial durante o período do 
ano com maior vulnerabilidade para 

Fundesis inaugura Projeto Escola 
Digital Cidadão do Futuro em Luís 
Eduardo Magalhães

Com recursos dos produtores ru-
rais da Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), foi inau-
gurada na manhã de quarta-feira 
(14), em Luís Eduardo Magalhães, 
a Escola Digital Cidadão do Futuro, 
projeto desenvolvido na Associação 
dos Moradores do Aracruz (AMA). 
“Para nós da Aiba é uma satisfação 
imensa presenciar mais uma inau-
guração do Fundesis, e ver que o 
dinheiro investido pelos produtores 
rurais do Oeste Baiano está sendo 
aplicado em projetos sociais desen-
volvidos por instituições da região e 
transformam para melhor a vida de 
pessoas carentes”, destacou o presi-
dente da Aiba, Odacil Ranzi. Graças 

AIBA - 14.09.2022

https://bit.ly/3UNB53e

aos investimentos realizados pelos 
agricultores da região Oeste da Bah-
ia, a instituição, contemplada no edi-
tal Nº 01 de 2022, adquiriu móveis e 
equipamentos para implantação de 
um laboratório de informática que 
irá auxiliar os alunos e prepará-los 
para o mercado de trabalho.

a ocorrência de incêndios florestais. 
O presidente da Aiba, Odacil Ranzi, 
os diretores, financeiro, Hélio Hopp, 
executivo, Alan Malinski, e o geren-
te de Infraestrutura, Luiz Stahlke es-
tiveram presentes no evento.

https://bit.ly/3DYUTdY

Aiba reúne com Assomiba
para tratar da Bahia Farm
Show 2023
AIBA - 14.09.2022

Na tarde de terça-feira (13), foi 
realizada uma reunião entre 
as diretorias da Associação 
de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba) e da Associa-
ção dos Revendedores e Re-
presentantes de Máquinas, 
Equipamentos e Implementos 
Agrícolas do Oeste da Bahia 
(Assomiba), na sede do com-
plexo da Bahia Farm Show, 
em Luís Eduardo Magalhães. 
A pauta da reunião contem-
plou o planejamento da 17ª 
edição da feira de tecnolo-
gia agrícola e negócios, que 
acontecerá de (06) a (10) de ju-
nho de 2023, na capital baiana 
do agronegócio. O presidente 
da Aiba, Odacil Ranzi, os dire-
tores, financeiro, Hélio Hopp, 
executivo, Alan Malinski, e da 
Bahia Farm Show, Felipe Fac-
cioni, e a coordenadora da fei-
ra, Regiane Oliveira, estiveram 
presentes.
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34 km de asfalto da Linha dos Pivôs estão concluídos

Custeada com recursos dos pro-
dutores rurais associados à Aiba e 
Abapa, investimentos do Institu-
to Brasileiro do Algodão (IBA) e do 
Programa para o Desenvolvimento 

https://bit.ly/3ff3KOn

AIBA - 09.09.2022

da Agropecuária (Prodeagro), os 
serviços de pavimentação asfálti-
ca da estrada da Linha dos Pivôs, 
conduzidos pela equipe da Patru-
lha Mecanizada da Abapa, estão a 
todo vapor. Dos 60 quilômetros da 
vicinal, 46 km estão adiantados e 
em 34 km, o asfalto já foi concluí-
do. A malha vicinal da Linha dos 
Pivôs, liga a região produtora loca-
lizada no município de São Desi-
dério, onde concentram-se grande 
número de áreas irrigadas, à rodo-
via BA 463. As obras tiveram início 
em abril deste ano. “Tanto a Aiba, 
quanto a Abapa, junto à Associação 

da Estrada da Linha dos Pivôs, tem 
sido uma parceria muito boa para a 
região e não tem medido esforços. 
Sempre tivemos que trabalhar com 
manutenção de estradas de chão, e 
com o asfalto passando em frente à 
fazenda, vai garantir que os insumos 
cheguem dentro do prazo assim 
como o escoamento da produção, 
que ocorra sem adversidades, e 
dentro do planejamento, e isso tem 
nos deixado mais tranquilos” revela 
o produtor rural, Ariel Zanella, não 
esconde a satisfação.

https://bit.ly/3Ch1Gi0

Aiba expande ações de 
Educação Ambiental 
AIBA - 09.09.2022

A Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
por meio do Núcleo de Sus-
tentabilidade, realizou no dia 
(02), na Escola Municipal Presi-
dente Costa e Silva, na comu-
nidade do Arroz, em Formosa 
do Rio Preto, o 1° Encontro de 
Educação Ambiental. Além da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hí-
dricos (SEMMARH) de For-
mosa, a ação contou com o 
apoio do Parque Vida Cerrado. 
Alertar sobre a importância da 
conservação e da organiza-
ção social para a conservação 
das nascentes, e da necessi-
dade do uso equilibrado das 
nascentes foram os principais 
objetivos do encontro, que 
contou com a participação de 
14 membros da comunidade e 
oito técnicos da SEMMARH.
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Aiba realiza segunda etapa do estudo 
sobre Balanço de Carbono
AIBA - 16.09.2022

https://bit.ly/3dTcFoA  

A Associação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia, por meio do nú-
cleo de Sustentabilidade em parce-
ria com a Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb), deu início a se-
gunda etapa do estudo sobre Ba-
lanço de Carbono na região Oeste 
da Bahia, no início do segundo se-
mestre deste ano. Um dos objetivos 
do trabalho é mostrar que a escolha 
do sistema de manejo reflete dire-
tamente nos parâmetros susten-
táveis da propriedade rural, o que 
evidencia a importância da difusão 

Curso de primeiros socorros em áreas agrícolas 
é ministrado em Formosa do Rio Preto

Com o propósito de resguardar 
vidas, a Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
por meio do programa Agro Plus 
Bahia, realizou mais uma edição 
do curso de primeiros socorros 
em áreas agrícolas, na sexta-feira 
(16), na Fazenda Cabreúva e Paz, 
no município de Formosa do Rio 

AIBA - 16.09.2022

https://bit.ly/3fn1bdg

Preto. O objetivo do curso é capa-
citar os participantes a prestarem 
os primeiros procedimentos de 
socorro, necessários para evitar 
o agravamento do estado da víti-
ma em ambientes agrícolas, até a 
chegada de um atendimento es-
pecializado. Esses treinamentos, 
contemplam o módulo de quali-

dade de vida e saúde e seguran-
ça do trabalho nas propriedades 
rurais, e os cursos são oferecidos 
sem custo adicional aos associa-
dos da Aiba.

das boas práticas agrícolas que 
vêm sendo executadas na região. 
Nesta segunda etapa, novas áreas e 
novos municípios foram apontados 
como objeto de estudo, a exemplo 
de Baianópolis, Correntina e Jabo-
randi, e uma das propostas, é criar 
capilaridade no estudo em diferen-
tes áreas e microrregiões e tornar a 
pesquisa mais representativa com a 
avaliações em diferentes fitofisiono-
mias do Cerrado.
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Aiba participa de mesa redonda sobre 
transportes e seus impactos no Agro

O presidente da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
e da Bahia Farm Show, Odacil Ran-
zi, participou na noite de sexta-feira 
(16), em Luís Eduardo Magalhães, de 
uma mesa redonda sobre o tema 
‘Transportes e seus impactos no Agro’, 
evento organizado pela empresa Giro 
Multicom. Além do presidente da en-
tidade agrícola, participaram também https://bit.ly/3rbgEjk

AIBA - 16.09.2022

das discussões, a assessora técnica 
da CNA Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, Elisângela Pereira 
Lopes e o diretor da Multicom Imple-
mentos Rodoviários, Laudinei Bruschi. 
O evento foi mediado pelo consultor 
de empresas Claitton Vignatti Dani.

Aiba representa o Oeste da Bahia 
em evento no Rio Grande do Sul

O vice-presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), Moisés Schmidt e comitiva, 
esteve representando os produtores 
rurais do Oeste da Bahia no evento 
Portas Abertas, realizado no dia (14), 
em Panambi (RS), organizado pela 
Kepler Weber. Além de expandir o 
nome da instituição agrícola, o in-
tuito também foi estreitar os laços 
visando firmar futuras parcerias.

https://bit.ly/3CdWRpJ

AIBA - 15.09.2022

https://bit.ly/3SdHV0l

Vice-presidente da 
Aiba cumpre agenda 
no Rio Grande do Sul
AIBA - 16.09.2022

Cumprindo agenda de viagem 
de negócios ao Rio Grande do 
Sul, durante essa semana, o 
vice-presidente da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, 
encontrou com representan-
tes da empresa Saur Equi-
pamentos SA, o empresário 
Marino Calgaro e diretoria da 
Fockink, com os quais estabe-
leceu contatos.
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Aiba e Abapa participam de reunião na Fieb Seminário sobre classificação de 
soja tem participação da AibaAIBA - 21.09.2022

https://bit.ly/3SCdSPI https://bit.ly/3fqHeT1

Representantes da diretoria da Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) e da Associação Baiana 
de Produtores de Algodão (Abapa) 
participaram, na manhã de quarta-fei-
ra (21), em Salvador, da quarta reunião 
conjunta dos conselhos de Comér-
cio Exterior (Comex), de Portos, de 
Infraestrutura (Coinfra) e de Defesa 

Aiba e Abapa debatem com empresas melhorias 
para a logística na região Oeste da Bahia

Presidente da Aiba Odacil Ranzi é convidado do 
Projeto Tribuna Popular da Câmara de Barreiras

Durante viagem à capital baiana, 
membros da Aiba e Abapa participa-
ram na manhã de terça-feira (20), na 
sede da Federação da Agricultura e 
Pecuária da Bahia (Faeb), de impor-
tantes reuniões com o objetivo de 
favorecer a logística da produção do 
Oeste Baiano. A pauta da primeira 
reunião, com a diretoria da SC Porto 
Aratu, contemplou a apresentação 
e discussão da proposta do Porto 
Aratu, onde estão sendo realizados 
investimentos para a área de granel 
e de fertilizantes, e que deve favo-
recer a região Oeste. Em um segun-
do momento, os representantes das 
instituições agrícolas participaram 
de uma reunião on-line com a Co-

Na noite de quarta-feira (21), o pre-
sidente da Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
Odacil Ranzi, foi convidado a par-
ticipar do projeto Tribuna Popular, 
sessão especial realizada pela Câ-
mara Legislativa de Barreiras que 
também contou com a participa-
ção do presidente da Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi. 
O momento foi prestigiado por au-
toridades locais, membros da co-
munidade, da diretoria e colabora-
dores das duas entidades agrícolas. 
O presidente da Aiba destacou as 
principais ações e projetos desen-

Entre os dias (20) e (21) em Brasília, 
no auditório da sede da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
foi realizado o seminário ‘Proposta 
de revisão do padrão oficial de clas-
sificação de soja’, evento promovido 
pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), e a 
Aiba esteve presente representada 
pelo gerente de Infraestrutura, Luiz 
Stahlke. Entre os temas abordados, 
a programação contemplou discus-
sões sobre Princípios e objetivos da 
classificação vegetal, Relação do 
padrão brasileiro na soja do cenário 
internacional e Grãos ardidos e fer-
mentados: conceitos, tolerância e 
seus efeitos na conservação e pro-
cessamento da soja.

AIBA - 20.09.2022 AIBA - 21.09.2022

AIBA - 22.09.2022

https://bit.ly/3Rev9NO
https://bit.ly/3E5QtlT

SC Porto Aratu, o diretor presiden-
te Marcos de Magalhães Tourinho, 
o diretor administrativo financeiro, 
Maurício Martins e o coordenador 
de gestão de contratos, Adermes 
Pascoal, além de representantes do 
sindicato dos Produtores Rurais de 
Barreiras e da Faeb.

missão Nacional de Infraestrutura e 
Logística da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
onde discutiram estratégias para ar-
mazenamento de grãos. Estiveram 
presentes, pela Aiba, o presidente 
Odacil Ranzi, o vice-presidente, Moi-
sés Schmidt e o diretor executivo, 
Alan Malinski, pela Abapa o presi-
dente Luiz Carlos Bergamaschi, pela 

(Condefesa), na sede do Senai Cima-
tec na Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia (Fieb). O objetivo do 
encontro foi discutir sobre exporta-
ção da produção agrícola do Estado, 
no intuito de atrair investimentos para 
a melhoria da escoação. Estiveram 
presentes o presidente da Aiba, Oda-
cil Ranzi, o vice-presidente, Moisés 

Schmidt, o diretor executivo, Alan Ma-
linski, e pela Abapa, o presidente Luiz 
Carlos Bergamaschi. Os membros 
das entidades agrícolas ainda parti-
ciparam de um almoço com os vice-
-presidentes da Fieb, Cláudio Murilo 
Xavier e Angelo Calmon.

volvidos pela associação para Bar-
reiras e região Oeste em 32 anos de 
história. “Recebi o convite do verea-
dor Alcione e estou muito feliz em 
participar desse momento em que 
as duas entidades agrícola, Aiba e 
Abapa, tiveram a oportunidade de 
partilhar com toda a sociedade civil 
organizada de Barreiras e associa-
dos, as principais ações, muitas de-
las desenvolvidas em conjunto e o 
que temos feito para contribuir com 
o desenvolvimento do agronegócio 
e da região”, elencou Odacil.
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Programa Agro Plus é estendido 
a Chapada Diamantina

Aiba discute cooperação para gestão de 
recursos hídricos com instituto Australiano

Com programação entre os dias (20) 
a (23), a equipe técnica do programa 
Agro Plus Bahia, realizou uma inten-
sa agenda de visitas e treinamentos 
em empreendimentos rurais, nos 
municípios de Ibicoara e Mucugê, 
na região da Chapada Diamantina. 
Durante as visitas técnicas, a equipe 
concedeu orientações sobre a legis-
lação trabalhista, legislação ambien-

A Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), por meio do 
núcleo de Sustentabilidade, realizou 
no dia (23), na Escola Municipal José 
Hermenegildo, na comunidade de 
Sítio do Hermenegildo, em Cristó-
polis, o segundo Encontro de Edu-
cação Ambiental. Além da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente, a ação 
contou com o apoio do Parque Vida 
Cerrado. Alertar sobre a importân-
cia da conservação e do uso equili-
brado das nascentes, além de uma 
visita a uma nascente degradada, 
foram os principais objetivos do 
encontro, que contou com a parti-
cipação de proprietários rurais loca-
lizados próximos às nascentes aten-
didas pelo projeto e representantes 
das secretarias de Meio Ambiente e 
de Educação.

https://bit.ly/3SzA6lZ

https://bit.ly/3RktyWO https://bit.ly/3RlqXf2

https://bit.ly/3flBM3D

https://bit.ly/3LO3emE

Financiamento em ações de 
sustentabilidade é discutido 
entre Aiba e Carroll Capital
AIBA - 23.09.2022

AIBA - 23.09.2022
AIBA - 23.09.2022

AIBA - 23.09.2022

A Aiba recebeu na quarta-feira 
(21), a visita do CEO da Carrol 
Capital, Joseph Williams, jun-
tamente com Joshua Shake, 
Francisco Teixeira da Carrol 
Family Farms. Os visitantes pu-
deram conhecer as principais 
ações desenvolvidas na área 
de sustentabilidade, a exem-
plo do programa Nascentes 
do Oeste, as pesquisas em an-
damento, a ferramenta de Ba-
lanço de Carbono e as ações 
de boas práticas agrícolas. 
O fundo está comprometido 
em discutir junto com a Aiba, 
projetos ambientais de modo 
a garantir fomento a práticas 
sustentáveis que possam tra-
zer resultados para a produção 
agrícola e o meio ambiente.

Representantes da BRF visitaram 
a Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba) para conhe-
cer as principais ações da entidade 
do agronegócio baiano. Estiveram 
presentes, Márcio Girotto, geren-
te nacional de originação de grãos, 
Fernando Rocha coordenador de 
originação de grãos, e Deusmário, 
fornecedor para a BRF. A empre-

Representantes do núcleo de Sus-
tentabilidade da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba) estiveram reunidos duran-
te a terça-feira (20), na sede insti-
tuição agrícola, com membros do 
Australian Rivers Institute (ARI) e do 
Tropical Whater Research Alliance 
(TWRA), Cesar Siefert. O trabalho 
consiste em desenvolver um mode-
lo de gestão adaptado à região para 
a Bacia do Rio São Francisco, com 
o apoio da Embaixada da Austrália. 

tal, projetos da instituição e sanou 
dúvidas dos gestores e sócios do 
empreendimento, quanto à adequa-
ção das construções rurais. Na opor-
tunidade, foram realizadas também 
a sinalização das sedes, instalações 
rurais e coleta de água para forneci-
mento de laudo de portabilidade.

Educação Ambiental é pauta da Aiba 
durante encontro em Cristópolis

sa do setor alimentício apresentou 
suas expectativas de crescimento 
para o MATOPIBA, e que há interes-
se crescente na cultura de sorgo e 
milho da região, com estudo de via-
bilidade de instalação de uma uni-
dade na região Oeste da Bahia.

Em julho foi realizado um workshop 
virtual Brasil Austrália, no qual a Aiba 
apresentou as principais ações em 
sustentabilidade e governança hí-
drica.  Um encontro presencial está 
sendo organizado para dezembro 
na sede da associação. Pela Aiba, 
participaram o gerente de Sustenta-
bilidade, Enéas Porto, a analista am-
biental, Glaucia Araújo e o técnico 
ambiental Arthur Ribeiro.

AIBA - 23.09.2022

Aiba recebe representantes de 
empresa do setor alimentício
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Aiba coordena projeto para coleta 
e análise de fertilizantes

Fundesis inaugura mais duas importantes 
obras de projetos sociais em Barreiras

Com o objetivo de trazer mais se-
gurança para o produtor com rela-
ção a qualidade dos fertilizantes, a 
Associação dos Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), por meio do 
Programa Agro Plus Bahia e em ali-
nhamento com o Ministério da Agri-
cultura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), avaliará a qualidade quími-
ca dos fertilizantes comercializados 
na safra atual. As amostras são co-
letadas em conjunto com os técni-
cos da Aiba, que realizam visitas aos 
produtores nas principais microrre-
giões produtoras. “Nesse novo mó-
dulo do AgroPlus, 30 propriedades 
dentro das quatro microrregiões 
foram escolhidas para serem visita-
das e coletadas amostras de fertili-
zantes para avaliação da qualidade. 

Na manhã de terça-feira (27), o Fun-
do para o Desenvolvimento Integra-
do e Sustentável da Bahia (Funde-
sis), com recursos dos produtores 
rurais associados à Aiba e mantido 
pelo Instituto Aiba, inaugurou mais 
duas importantes obras em Barrei-
ras, na Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) e na 
Federação de Karatê Interestilos do 
São Francisco (FKISF). Na Apae, os 
investimentos foram aplicados na 
continuidade da construção dos 
vestiários da piscina, recursos que 
auxiliarão no desenvolvimento do 
projeto de Hidroterapia com o ob-
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Até o momento temos 40 amostras 
em análise e em caso de alguma al-
teração, a Aiba comunicará o Mapa”, 
explica o gerente de Agronegócios 
da Aiba, Aloísio Júnior. O material 
coletado é encaminhado aos labo-
ratórios credenciados pelo Mapa no 
município de Luís Eduardo Maga-
lhães, para identificar a qualidade 
dos produtos, sem custo adicional 

aos produtores. “Após a compra do 
fertilizante pelo produtor, é impor-
tante realizar a análise que irá com-
parar o produto comprado com o 
que realmente foi entregue pelo 
fornecedor”, acrescentou o analista 
ambiental, Marcos Brasileiro. 

jetivo de estimular e desenvolver a 
resistência muscular e cardiorrespi-
ratória, flexibilidade, equilíbrio, late-
ralidade e coordenação motora.
Depois foi a vez da inauguração na 
Federação de Karatê Interestilos do 
São Francisco, onde os recursos 
foram aplicados no projeto “Karatê 
Transformando Vidas”, desenvolvi-
do nas escolas municipais Joaquim 
Neto e Juarez de Souza, no bairro 
Vila Brasil. Para o aluno do projeto, 
Arthur Cláudio, de 13 anos, o kara-
tê é uma influência positiva na sua 
vida. “Por meio do karatê mudei mi-
nha mentalidade, pude participar 

Escolinha de Futebol Jovens do 
Futuro em São Desidério recebe 
investimentos do Fundesis
AIBA - 26.09.2022
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As crianças e jovens atendidas pelo 
projeto Escolinha Jovens do Futu-
ro do povoado de Almas, distante 
aproximadamente 30 km da sede 
de São Desidério, comemoraram 
na manhã de sábado (24), os in-
vestimentos recebidos por meio 
do Fundo para o Desenvolvimento 
Integrado e Sustentável da Bahia 
(Fundesis). Os recursos do fundo 
são aplicados por agricultores da 
Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), e mantido 
pelo Instituto Aiba. Administrado 
pela Associação dos moradores 
e pequenos produtores de Almas 
(Assoalmas), o Projeto Escolinha de 

Produtores rurais de Luís Eduardo 
Magalhães recebem comitiva da 
Aiba em reunião das comunidades  

Na noite de quinta-feira (22) foi a vez 
dos produtores rurais de Luís Eduar-
do Magalhães receberem a comiti-
va da Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), para mais 
uma edição do projeto reuniões das 
comunidades, que foi realizado na 
sede do Sindicato Rural do muni-
cípio. O encontro foi marcado pela 
interação entre diretoria da entidade 
agrícola e agricultores que puderam 
transmitir as principais demandas da 
região produtiva. “Reunimos com os 
agricultores das comunidades de 
Alto Horizonte, Novo Paraná e Pla-
cas. Apresentamos nossas ideias e 
informações importantes aos nos-
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sos produtores associados. É sem-
pre bom momentos como esse, de 
debate e troca de conhecimentos, 
o que faz a reunião ser bem satisfa-
tória”, afirmou o presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi.

Futebol Jovens do Futuro, objeti-
va incentivar a prática de esportes, 
inserção em atividades esportivas, 
buscando eliminar o sedentarismo, 
e possibilitando um ambiente social 
longe da criminalidade.

https://bit.ly/3LNfT9C

Representantes 
do agronegócio 
do Oeste Baiano 
visitam o porto 
de Salvador
AIBA - 23.09.2022

No intuito de aproximar as 
relações e desenvolver par-
cerias que contribuam com o 
agronegócio da região Oeste 
da Bahia, na sexta-feira (23), 
o presidente da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Odacil Ranzi e o 
vice-presidente, Moisés Sch-
midt, na companhia do presi-
dente da Abapa, Luiz Carlos 
Bergamaschi e de membros 
da diretoria da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia 
(Fieb), visitaram as instalações 
do porto de Salvador. Impor-
tante via para desenvolver a 
economia baiana, desde 2000 
o porto é operado pela Tecon 
Salvador. A visita ao porto cul-
mina a programação de um 
encontro anterior realizado 
essa semana na sede da Fieb, 
onde foi discutida acerca da 
exportação da produção agrí-
cola do Estado.

de competições, conheci algumas 
cidades e o meu comportamento 
na escola também mudou para me-
lhor, hoje posso dizer que o karatê 
mudou minha vida”, afirmou o aluno.
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Mais 
notícias em:

Novos investimentos do 
Prodeagro são definidos

Colaboradores da infraestrutura do parque da 
Bahia Farm Show participam de capacitação

Na tarde de segunda-feira (26), par-
ticiparam de uma reunião que teve 
como pauta os investimentos do 
Programa para o Desenvolvimen-
to da Agropecuária (Prodeagro), 
na qual foram aprovados recursos 
para a construção de duas pontes 
sobre o rio Pratudinho e Pratudão, 
no município de Jaborandi. Foram 
também aprovados recursos para 
a recuperação de 12 km da estrada 
da produção, também localizada 
em Jaborandi, que complementa 
a ligação as pontes citadas. Estive-
ram reunidos o presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi, os diretores, financeiro 
Hélio Hopp, e executivo Allan Ma-
linski, a diretora do Prodeagro, Kari-
na Costa, e os advogados e consul-
tores do Prodeagro, Carlos Palmeira 
e Gustavo Prado, respectivamente.

De (26) a (29) de setembro, colabo-
radores da Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
lotados no setor de infraestrutura 
do parque da Bahia Farm Show, 
participaram do curso de aperfei-
çoamento em soldagem com ele-
trodo revestido, realizado no Cen-
tro de Treinamento da Abapa, no 
complexo da Bahia Farm Show, em 
Luís Eduardo Magalhães. A Aiba é 
parceira desta iniciativa, organiza-
da pelo Centro de Treinamento e 
Tecnologia, Abapa e Senai, com o 
apoio do Fundeagro e Instituto Bra-
sileiro de Algodão (IBA).
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ANIVERSARIANTES 
DE SETEMBRO
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14/09
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15/09

JAIR DONADEL

DIVONSIR ANTONIO FELTRIN

RENATO SOMAVILLA

SOLANIA MARIA MALACARNE

FRANCISCO GILBERTO BRANDT

MILENA SOUZA CARVALHO

RONI EWERT

RAFAEL ABRAHAMS KLIEWER

CLAUDIMAR MAURI

IRINEU JOSE VICINI

LEOMIR PAULO DAHMER

ROGERIO JOAO MAGARINOS

ALMIR FRANCISCO DE MORAES

ROGERIO ARNILDO TIMM

EDSON APARECIDO BOLONHINI

HERCULANO ANTONIO REINERT

KATSUMI DEAI

MAURICIO DAVID RIGO

LUIZ CATELAN

OSMAR BOGIANO

ALDO MARONEZI
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DENISE PROCKSCH

JOSE LUIZ SGARIA

MARCIO LUIS WALKER

VALDIR RIFFEL

CEZAR AGOSTINHO LAZZARI

IGOR BORTOLIN

OSCAR STROSCHON

WILSON VIVAN

CEDRICH ANTONIO BOMBARDA

JOAQUIM SELESTINO FREIRE

MARCELO LEOMAR KAPPES

SAMUEL EPP

MASSAYOSHI SUGAWARA

HELENA MOREIRA VALENTE

JOAO PAULO GELAIN

LUIZ SERGIO LIBERALI

LUIZ SERGIO PARANHOS

PATRICIA KYOKO PORTOLESE

DANIEL FERNANDO KUHN

DAVID MARCELINO ALMEIDA

GLAUBER DE CASTRO

JOAOVANE DIMAS IGNACIO

JULIO CESAR MARQUES

LIDIA MARIA DE SOUZA
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25/09
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26/09

27/09

27/09

27/09

30/09

MARCELO JUN SHIMOHIRA

ALMIR FICAGNA

CLAUDIO GILBERTO VENTURINI

WILSON BRENO ELGER

DANIELA BORGES ALVES

EDUARDO ANTONIO

GILMAR ANTONIO DENARDIN

LINO RUEDIGER

SERGIO PITT

ADEMIR LUIZ HOFFMANN

DANIELA MISSIO

ITACIR TADEU DALMAGRO

JUNIO SEIJI WATANABE

AROLDO GELESKI FLORES

HEDER TODI SUJUKI

JOSE DA SILVA OLIVEIRA

LUIS ANTONIO MUTERLE

MARCIANO FILGUEIRA DA VILA

OSVALDO FAVRETTO

VILSON ANGELO FOLADOR

DEOMIR TERRA

JOSEANE LAURIANO FERREIRA

OSORIO RIPOL JUNIOR

TATIANE SCHOSSLER
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