NOTA PÚBLICA CONTRA A VENDA DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SALVADOR

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), representante dos
produtores e Sindicatos Rurais baianos, em conjunto com as Instituições abaixo
relacionadas, vem a público manifestar sua total discordância com o anúncio da venda do
Parque de Exposições, divulgado pela imprensa.
O espaço é um equipamento público de grande importância para a economia da Bahia,
não agregando apenas ao setor Agropecuário, com exposição e comercialização de
animais e produtos agrícolas, mas todos os segmentos produtivos, como a Indústria, pela
compra e venda dos insumos produzidos, e o Comércio de bens, Serviços e Transporte,
através da geração de empregos e recolhimento de tributos ao Governo durante cada
evento.
Certamente, a arrecadação gerada pelo agronegócio, que tem mantido a balança
comercial do Brasil nesses anos difíceis, cobre, com folga, a manutenção do Parque de
Exposições, vital para a continuidade dos negócios de todos os segmentos, como já foi
pontuado.
É importante ressaltar que o êxito do setor rural garante também a manutenção das
pessoas no campo, evitando o deslocamento precário para as cidades. Um campo forte é
garantia de uma Bahia forte também.
Além disso, as atividades acadêmicas, de difusão de conhecimento, tecnologia,
capacitação profissional e desenvolvimento do empreendedorismo têm, nos eventos no
Parque de Exposições, espaços cada vez maiores, que precisam ser estimulados e não
inviabilizados com fechamento sumário anunciado.
Pretender vender o Parque de Exposições sem a prévia discussão com os setores afins,
como está se pretendendo fazer, é, no mínimo, demonstração de indiferença por esse
segmento econômico que emprega, exporta e gera renda para toda a sociedade, é fechar

um equipamento público essencial e em funcionamento. Vale pontuar que mesmo que
essa venda seja para justificar ou contribuir com a eventual construção de um outro
equipamento, ainda que seja importante, não se discute, não vai reparar ou substituir o
Parque.
Caso se consume o anúncio veiculado na imprensa, Salvador será a única capital do País
sem um Parque de Exposições, que beneficia também a população urbana, através de
inúmeros eventos realizados no local, garantindo lazer para famílias inteiras, e ainda
geração de emprego, já que durante a realização de feiras e exposições, é absorvida a mão
de obra soteropolitana.
As representações que ora se reúnem para tornar pública a discordância e resistência a
esta tentativa, conclamam a todos os baianos, do campo, da cidade, das Instituições de
Ensino que utilizam o local para disseminar conhecimento, das Instituições Bancárias que
alavancam seus objetivos nas feiras e exposições, dos deputados e políticos de um modo
geral, que têm no campo suas bases de responsabilidade e que serão conhecidos agora,
pelas posições que adotarem ou que deixarem de adotar.
A LUTA É DA BAHIA. NÃO PODEMOS ABRIR MÃO DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE SALVADOR.

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA - FAEB
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DA BAHIA - ACCOBA
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CRIADORES DE NELORE - ABCN
FUNDO DE APOIO A PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA - FUNDAP
MANGALARGA MACHADOR NÚCLEO BAIANO
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CRIADORES – ABAC
ASSOCIAÇÃO DOS BUBALINOCULTORES DA BAHIA - ABUBA
SINDI NÚCLEO BAIANO
GUZERÁ NÚCLEO BAHIA SERGIPE

ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CRIADORES DE GIROLANDO
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA DA BAHIA - ACCCBA
GIR NÚCLEO BAHIA
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA
LEITE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA CONQUISTENSE LTDA. - COOPMAC
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA RIO PARDO - COOPARDO
ACADEMIA BAIANA DE MEDICINA VETERINÁRIA
ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA BAHIA – CRMV-BA
SOCIEDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA BAHIA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS RAÇAS SIMENTAL E SIMBRASIL
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CRIADORES DE MANGALARGA - ABCM
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO DO OESTE DA BAHIA - ACRIOESTE

