
DESTAQUE

Novo edital do Fundesis irá 
destinar R$ 1,8 mi para obras 
sociais no Oeste da Bahia 

A cada safra o produtor rural do 
Oeste da Bahia, melhora sua técni-
ca de produção, com isso, aumenta 
o resultado de sua produtividade. 
Os bons resultados são refl etidos 
da porteira para fora das fazendas, 
sobretudo quando o assunto é so-
lidariedade. Há 16 anos, a catego-
ria vem contribuindo com o Fundo 
para o Desenvolvimento Integrado 
e Sustentável da Bahia (Fundesis), https://bityli.com/PurMocKi

AIBA - 14.10.2022

criado para desenvolver ações de 
responsabilidade social na região. 
Para 2023, o Fundesis anuncia o in-
vestimento de R$ 1,8 milhão (um mi-
lhão e oitocentos mil reais), em obras 
sociais. O aporte está previsto no edi-
tal nº 01/2023, que foi lançado no 14 
de outubro, na sede da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), em Barreiras.
“O lançamento da 11ª edição do edi-

tal do Fundesis, foi de uma emoção 
muito grande, quando pudemos ver 
mais de 100 pessoas aqui nesse au-
ditório, uma participação maciça das 
instituições assistenciais da nossa re-
gião. Só temos a agradecer a Deus, 
por tudo isso que está acontecendo 
aqui no oeste da Bahia”, declara o 
presidente da Aiba, Odacil Ranzi.
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Aiba divulga boas práticas agrícolas
às comunidades de Barreiras

A Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba) participou no dia 28 
de outubro, das ações de transferên-
cia de conhecimento e tecnologia da 
safra 2022/23. As informações foram 
compartilhadas com os agricultores 
familiares das comunidades adjacen-
tes à microrregião do Cinturão Verde, 
em Barreiras. Durante o encontro, os 
participantes receberam uma capa-
citação sobre boas práticas agrícolas, 
que são fornecidas pelo “Programa 
Aplicação Responsável”, que desen-
volvido pela Corteva, em parceria 
com a Associação e a Prefeitura de 
Barreiras.

https://bityli.com/Hidldfjd

AIBA - 28.10.2022

AIBA - 05.10.2022

2 3

Plantio da soja no Oeste
da Bahia é antecipado
Os sojicultores do oeste baia-
no deram início à semeadura do 
grão na safra 2022/2023. A janela 
de plantio, foi alterada excepcio-
nalmente para o dia 1º de outu-
bro, somente para os produtores 
rurais de áreas de irrigação, que 
solicitaram a antecipação da se-
meadura. Dessa forma, os produ-
tores que cultivam a oleaginosa 
na região que seguiram a Instru-
ção Normativa puderam anteci-
par em uma semana. https://bityli.com/ARqMzRycK

Equipe do Banco do Brasil visita sede da Aiba

No dia 24 de outubro, a diretoria 
da Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), recep-
cionou na sede da instituição o 
Superintendente Comercial do 
Banco do Brasil, Renan Dantas 
e o assessor de Agronegócio do 
Banco do Brasil, Jadson Ribeiro, 
para apresentar detalhes sobre o 
lançamento da Bahia Farm Show 
2023.
Na ocasião, o presidente da Aiba, 
Odacil Ranzi, falou dos demais https://bityli.com/CWbFDSuL 

AIBA - 24.10.2022

Aiba e Iaiba elegem nova diretoria
Foi realizada na tarde desta se-
gunda-feira (17) a eleição da 
nova diretoria da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bah-
ia (Aiba) e o Instituto Aiba (Iaiba). 
Durante a Assembleia Geral Or-
dinária, foram conhecidos os no-
mes dos diretores, para o biênio 
2023/2024. O produtor rural, Oda-
cil Ranzi, permanecerá no cargo 
de presidente eleito da diretoria 
da Associação.
A eleição se deu por aclamação, 
já que não havia outra chapa con-
correndo. Na ocasião também fo-
ram apresentados e aprovados, 
por unanimidade, os membros do 
Conselho Fiscal.
Conheça a chapa eleita:

Diretoria Aiba
Presidente:
Odacil Ranzi
1º vice-presidente:
Moisés Schmidt
2º vice-presidente:
William Seiji Mizote

AIBA - 17.10.2022 https://bityli.com/HxuwhTvt

Diretor financeiro:
Hélio Hopp
Vice-diretor financeiro:
Wagner Horita

Diretor administrativo:
Caroline Zuttion
Vice-diretor Administrativo:
SLC Agrícola

Conselho Fiscal Aiba
Titulares:
Ildo João Rambo
Luiz Carlos Berlatto
Olmiro Flores de Oliveira
Suplentes:
Romeu César Carvalho
Hélio Busato
Martin Döwich

projetos desenvolvidos pela asso-
ciação e pelo Instituto Aiba. Entre 
eles, o Fundo para o desenvolvi-
mento Integrado e Sustentável 
da Bahia (Fundesis), que recen-
temente lançou o edital 01/2023, 
sendo o 11ª, em 16 anos de atua-
ção em prol da comunidade ca-
rente do oeste baiano.
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https://bityli.com/aLFMvBVb

Triunfo verde
AIBA - 13.04.2022

De plantio direto à integração la-
voura-pecuária e investimentos em 
bioinsumos, o Grupo Manjabosco 
mostra que práticas agrícolas sus-
tentáveis garantem a saúde do solo 
e dos negócios.
São mais de trinta anos dividindo-
-se entre os estados do Rio Grande 
do Sul e da Bahia, distantes cerca 
de 2.500 km: desde que se formou 
em agronomia, em 1999, o gaúcho 

De migrante à liderança do agronegócio, a 
trajetória de Suzana Viccini no Oeste da Bahia
AIBA - 08.04.2022)

https://bityli.com/HZwZScOp 

Eleita uma das 100 maiores perso-
nalidades femininas do agronegócio 
brasileiro pela Forbes, a produtora 
rural e presidente do núcleo Mulhe-
res do Agro Oeste da Bahia fala so-
bre a importância do associativismo, 
do protagonismo da mulher e do 
desenvolvimento sustentável para a 
região. “Se eu fosse uma árvore, es-
taria enraizada no Oeste da Bahia”, 
afirma a proprietária rural e presiden-
te do núcleo Mulheres do Agro da 
região, Suzana Murtele Viccini. Filha 
de migrantes gaúchos que chegou 
ao nordeste na década de 1980 em 
busca de novas oportunidades, a 
história de Suzana se confunde com 
a trajetória recente do agronegócio 
baiano. “Apesar de toda a dificulda-
de que tivemos quando chegamos 
– eram outros tempos, com acessos 
difíceis às propriedades e um des-
conhecimento ainda muito grande 
das tecnologias a serem aplicadas 
no cultivo -, sou apaixonada pela re-
gião”, afirma Suzana.

‘Ninguém faz nada sozinho.
Nós produtores rurais, 
precisamos estar juntos’
Nascida no interior do Rio Grande 
do Sul, em uma vila chamada Ar-
roio da Prata, distrito do municí-
pio de Espumoso, Carminha Maria 
Gatto Missio descende de uma 
família italiana de dez irmãos. Ela 
é a quarta filha e a mais velha das 
mulheres. Hoje, aos 65 anos, é uma 
referência de liderança no setor de 
soja, sendo a primeira mulher a 
ocupar o cargo de vice-presidente 
da Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado da Bahia (FAEB). 

AIBA - 28.04.2022

https://bit.ly/3k8wFmD 

https://bityli.com/dmPTVQgZo 

Com a missão de conscientizar e 
educar sobre os importantes te-
mas de saúde do solo e conserva-
ção do meio ambiente, ela é uma 
das produtoras participantes do 
projeto de balanço de carbono da 
Fundação Solidaridad desenvol-
vido no Oeste da Bahia, região do 
MATOPIBA.

Eduardo Manjabosco acompanha 
pessoalmente todos os plantios e 
colheitas nas fazendas da família, na 
região de Luiz Eduardo Magalhães, 
no Oeste da Bahia. O pai dele, Adil 
Arlindo Manjabosco, chegou antes, 
ao final da década de 1980, em bus-
ca de terras na nova fronteira agrí-
cola do país. 
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Fundesis e Sicredi conversam
sobre novo edital
No dia 20 de outubro, recebemos 
na sede da Aiba, os representantes 
da Cooperativa de Crédito Sicredi, 
para uma reunião sobre as tratati-
vas do próximo edital do Fundesis. 
Na ocasião, foram alinhadas as in-
formações sobre o primeiro edital 
do Fundo em parceria com a insti-
tuição financeira.
Participaram da reunião a coorde-
nadora do Fundesis, Aléssia Oli-
veira, a gerente financeira da Aiba, 
Luciene Brinquedo, a assessora de 
Desenvolvimento e Cooperativis-
mo do Sicredi, Jô Castro, o assessor 
de Negócios, Robson Sena, o ge-
rente geral da Agência de Barreiras 
do Sicredi, Francisco Vitor e o ge-
rente da Agência de Barreirinhas, 
Joselito França.

AIBA - 20.10.2022
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https://bityli.com/qAUDXZOx 

Roda Velha é 
palco de mais 
uma reunião nas 
comunidades
AIBA - 06.10.2022

Anualmente a Associação 
de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), em parceria 
com a Associação Baiana 
de Produtores de Algodão 
(Abapa), realizam uma sé-
rie de reuniões nas comu-
nidades agrícolas do oeste 
baiano para conversar com 
os agricultores associados. 
Dessa vez, a comunidade 
a sediar o encontro, que 
ocorreu no dia 05 outubro, 
foi a comunidade de Roda 
Velha, distrito de São Desi-
dério, onde reside um bom 
número de produtores ru-
rais do Oeste da Bahia.

“Durante esse ano, o programa já 
realizou inúmeros atendimentos e 
expansões em diferentes sistemas 
de produção, sendo considerado um 
marco para sustentabilidade e para 
o processo de adequação em dife-
rentes cadeias produtivas no estado”, 
explicou, o gerente de Agronegócios 
da Aiba, Aloísio Júnior

Programa Agro Plus é estendido 
para outras cadeias produtivas
AIBA - 28.10.2022

Nos dias 25 a 27 de outubro, houve 
uma programação especial para a 
equipe técnica do programa Agro 
Plus Bahia, que é executado pela 
Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba). A equipe realizou 
uma intensa agenda de visitas em 
empreendimentos rurais, em Luís 
Eduardo Magalhães, São Desidério e 
Riachão das Neves, cidades que fa-
zem parte da região Oeste da Bahia. https://bityli.com/fcIeNzZr

https://bityli.com/IzGDRszt

AIBA - 28.10.2022

AIBA - 26.10.2022

AIBA - 21.10.2022

Fundesis promove curso de 
capacitação para elaboração
dos projetos do edital 2023

No dia 14 de outubro o Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável da Bahia (Fundesis), lançou o 
Edital 01/2023, sendo o 11º edital em 
16 anos de atuação. Para orientar os 
mais de 80 representantes das enti-

A Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), em parceria 
com a Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa), anual-
mente promovem reuniões nas co-
munidades agrícolas para apresentar 
as ações e projetos das instituições e 
ouvir as demandas dos agricultores. 
Dessa vez, a comunidade do Rosário, 
distrito de Correntina, foi a localidade 
a receber as equipes das instituições 
de classe. O encontro que reunião 
mais de 30 pessoas entre produto-

“Previna-se. Se Toca, mulher”. Este é 
o tema da campanha de combate ao 
câncer de mama, emplacada neste 
“Outubro Rosa”. A Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
apoia essa iniciativa. Em pareceria 
com o UNIFASB/UNINASSAU, a As-
sociação ofertou às suas colaborado-
ras uma manhã de confraternização 
e conscientização, com palestras, di-
cas de autoconhecimento e brindes.

Aiba participa de eventos importantes
na comunidade do Rorário

dades do oeste baiano, a Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), por meio, do Instituto Aiba, em 
parceria com o Banco do Nordeste 
(BNB), ofereceram nessa quarta-feira 
(26), um curso de capacitação para 

norteá-los na elaboração dos proje-
tos que irão concorrer ao edital 2023.
O curso foi ministrado pela coorde-
nadora do Fundesis, Aléssia Olivei-
ra, e teve como objetivo promover 
a orientação para conhecimento do 
edital e elaboração do projeto téc-
nico do Fundesis. “Esse curso é de 
suma importância para os gestores 
de entidades sem fins lucrativos que 
desejam participar do edital de 2023. 
Dessa forma, eles poderão tirar todas 
as dúvidas sobre a elaboração do 
projeto, de como deve ser preenchi-
do, parte orçamentaria, a contraparti-
da e para conhecer um pouco sobre 
o nosso trabalho”, ressalta.  

https://bityli.com/ALGwQtPy

https://bityli.com/anxevPVNres rurais e trabalhadores ligados ao 
agronegócio na fronteira da Bahia 
com o Goiás, foi realizado no dia 20 
de outubro, na sede da Abapa.
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“Se toca, mulher. Previna-se” 
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Aiba entrega insumos e implementos 
agrícolas na UFOB-Barra
Desde 2019, a Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
em parceria com outras empresas 
e instituições, estão apoiando as 
ações de transferência de tecnolo-
gia no Médio São Francisco, projeto 
esse, que faz parte de um Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) entre 
a instituição de ensino superior e a 
iniciativa privada. Com isso, acadê-
micos e docentes do curso de Agro-
nomia, da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (UFOB), locado na 
cidade de Barra-BA, receberam in-
sumos e implementos agrícolas que 
irão viabilizar as atividades experi-
mentais no cultivo de grãos e fibras 
na área de experimental do Campus. https://bityli.com/FwbnjvXZ

AIBA - 14.10.2022

https://bityli.com/wHRBqNbg

Diretoria da Aiba visita obra
da ponte do Rio de Janeiro

https://bityli.com/ONalxhJP

https://bityli.com/cuEEjPKB

https://bityli.com/PcngGiGM

Levantamento 
aponta boas 
perspectivas para 
a safra 2022-23 no 
Oeste da Bahia
AIBA - 13.10.2022

Os primeiros dados levanta-
dos, indica que as perspecti-
vas para às culturas plantadas 
no oeste baiano para a safra 
2022-23 são bastante otimis-
tas. Foi o que apontou o 1º 
levantamento, realizado no 
dia 10 de outubro, pelo Con-
selho Técnico da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba).
O destaque para essa safra 
ficou por conta do aumento 
de solicitações para antecipar 
o plantio. Mais de 10 mil hec-
tares de novas áreas puderam 
adiantar a semeadura da soja 
irrigada, equivalendo um total 
de cerca de 35 mil hectares, 
que corresponde um acrésci-
mo de 42%, em comparação 
com safra passada.

Presidente da Aiba visita obra
na comunidade Rio de Pedras

AIBA - 07.10.2022

AIBA - 10.10.2022

No dia 09 de outubro, o presidente 
da Associação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, 
acompanhado da coordenadora do 
Projeto do Campo de Futebol, Su-
zana Viccini, estiveram visitando a 
obra que fica na Comunidade Rio 
de Pedras.
O projeto recebeu incentivo finan-
ceiro do Fundesis para implanta-
ção do espaço esportivo. No edital 

No dia 05 de outubro, o presiden-
te da Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), Oda-
cil Ranzi, acompanhado do diretor 

financeiro, Hélio Hopp, do diretor 
executivo, Alan Malinski, do geren-
te de infraestrutura, Luiz Stahlke e 
dos produtores rurais, Hatuo Ueda 
e Zulmar Pedrini, visitaram a obra 
que está sendo realizada na Ponte 
do Rio de Janeiro.
A restauração da ponte tem previ-
são para ser finalizada em 60 dias, 
e irá encurtar o caminho entre a Es-
trada do Café e Luiz Eduardo Ma-
galhães, estrada essa, que ganhará 
pavimentação no em 2023.

vigente, o Campo de Futebol rece-
berá a construção de arquibanca-
das, calçada e muro, dessa forma, 
irá beneficiar a população local que 
poderá usufruir de um novo espaço 
para práticas esportivas e realiza-
ção de eventos sociais e culturais, 
atendendo indiretamente mais de 
300 pessoas locais e circunvizinhas.
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Contribuição voluntária dos agricultores do
Oeste Baiano são revertidas em obras sociais

No dia 19 outubro, três entidades sociais 
de Luís Eduardo Magalhães, contem-
pladas com recursos do Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e Susten-
tável da Bahia (Fundesis), em parceria 
com o Banco do Nordeste (BNB), inau-
guraram as novas obras de melhorias 
para o funcionamento das instituições. 
Recursos que só existem devido a rede 
de solidariedade dos produtores rurais 
da região oeste baiana.
A primeira, foi a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Luís de 
Eduardo Magalhães (APAE-LEM), que 
com o recurso do Fundo, tirou do papel 
o projeto “APAE Saúde” e implantou na 
instituição uma academia ao ar livre, be-
neficiando cerca de 190 pessoas com 
deficiência intelectual e/ou múltipla.

AIBA - 21.10.2022
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Produtores rurais contribuem para a realização
de mais um projeto social na Miquei em Barreiras

Na manhã do 04 de outubro, foi 
inaugurado mais um projeto na sede 
do Movimento de Inclusão e Quali-
fi cação da Pessoa com Defi ciência 
(Miquei), sendo assim, a 7ª inaugura-
ção das obras do Fundesis, no edital 
2022. A obra só foi possível através 
de recursos do Fundo para o Desen-
volvimento Integrado e Sustentável 
da Bahia (Fundesis), que é mantido 
por meio de doações espontâneas 
realizadas pelos produtores rurais 
associados à Aiba, e com isso, pos-
sibilitou a estruturação da área ex-
terna, como varanda, acessibilidade 
e proteção do estorno da piscina de 
hidroterapia, além do muro e a insta-
lação da cerca elétrica de proteção, 
para o Centro de Convivência Joatan 
Monteiro dos Santos.

AIBA - 05.10.2022

Mais 
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MANOEL CARLOS BARBOSA

PAULO CESAR REGINATTO

DIEGO DUPUY HERMES

JAMES PATRICK WEBSTER

ANDERSON ROBERTI

HORACIO SHUJI HASEGAWA

SANDRO BIANCHI

FERNANDA ZANOTTO MOREIRA

PAULO ROBERTO LUZ BRAGA

PAULO ROBERIO F.DONATO

EDENILSON JOÃO DAHMER

ITALVINO BARIVIERA

JOÃO PAULO ZUFFA

MARILDO JOÃO MINGORI

ELICEU FELIPE KUHN

SERGIO AUGUSTO MANSSANO

EUNICE BARBOSA DE ANDRADE

EWALD HARDER

MARCOS JUNIOR BECK

FRANKLIN AKIRA HIGAKI

LUCAS RODRIGO FAVARO GARCIA

TODD KENNETH TOPP

GEORGIA LILIAN ALENCAR

MARCIA VASCONCELLOS

FIORINDO FEDRIZZI

DIAMAR TAKESHI ICHIDA

RAFAEL DE FUCCIO JUNIOR

SILVIO MANFRON NETO

CAMILA DE SOUZA CARVALHO

CLOVIS LUIZ DELAI

FRANCISCO KAZUO MIZOTE

GILSON RICARDO DENARDIN

MARTIN PASCOAL DRESS

ALDEMIRO ANDRIGHETTI

DENISE TOMIE MIZOTE SATO

MARCELO RICARDO MARCON

MARCIO JULIO SCHERMACK

NELCI ANTONIO PELIZZARO

CARLOS LAURINDO

JOSE ALIPIO FERNANDES

ADELAR OLIVEIRA MARQUES

JULIO TADASHI WATANABE

MAMORU KOGIO

MARCOS ASTOR POOTER

DEVANIR ROBERTO BOLONHINI

MATEUS ZANCANARO MOTTER

PEDRO BRUGNERA
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