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ADAB presta homenagem para ex-diretores
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Nada mais justo do que homenagear aqueles que prestaram serviços de excelência em prol da
defesa agropecuária. Pensando nisso, a diretoria-geral da Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (ADAB) prestou uma singela homenagem aos ex-diretores geral do órgão. Estão expostos na
entrada do edifício sede, localizado em Ondina, placas com as fotos e o período em que os gestores
exerceram as atividades. Os homenageados foram: Paulo Emílio (2011-2015), Oziel Oliveira
(2015-2016), Marcos Vargas (2016-2017) e Paulo Cezar (2017-2018).
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Para o atual gestor, Bruno Almeida, todas as ações dos ex-diretores contribuem para o
fortalecimento da defesa. “Cada um com sua especificidade, mas todos contribuíram para o
desenvolvimento da defesa agropecuária. Na verdade esse é um trabalho continuo, todos tem
participação especial para a modernização e aperfeiçoamento da nossa agência. A ADAB é um
órgão fundamental no desenvolvimento econômico do Estado. Deixar ao mesmo tempo os meus
parabéns e um muito obrigado a todos. Essa homenagem se estende também a todos os servidores
que colaboraram durante todos esses anos com a agência, dos aposentados até aqueles que estão
em campo atuando”, afirmou Almeida.
Os outros homenageados que já tinham suas fotos expostas no mural dos ex-diretores são: José
Alberto Lira (1999 a 2002), Luciano Figueiredo (2002 a 2007), Altair Santana ( 2007 a 2008) e
Cássio Peixoto (2008 a 2011).
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