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O cooperativismo marca 
presença no combate à 
disseminação da Covid-19

/PRODUÇÃO DE SOJA /25 ANOS
INOCULAÇÃO E COINOCULAÇÃO 
ELEVAM NÍVEL EM 
PRODUTIVIDADE EM SOJA

INTEGRADA LANÇA CAMPANHA 
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DE 25 ANOS



Em sua primeira fase, prevista até maio/2020, o programa é válido para os Estados do PR, RS e SC. Durante esta fase, somente serão aceitas notas fiscais com destino para estes Estados. 
Os pontos devem ser trocados por vouchers para o resgate dos produtos. Mais informações, consulte o regulamento em www.clubeagro.com.br.

QUER TROCAR PONTOS POR 
PRODUTOS PARA O SEU NEGÓCIO?

É            .
É CLUBE AGRO.
O Clube Agro é um programa de relacionamento multimarcas 
para você, que vive o agronegócio brasileiro. Com ele, ganhe:

Mais poder 
de compra

Flexibilidade
para escolher 
produtos de

diversas marcas

Uma rede 
social

exclusiva

Uma 
ferramenta
de gestão

Mais 
vantagens

para investir
no seu 

negócio

CADASTRE-SE E VÁ DIRETO AOS 
PONTOS COM O CLUBE AGRO.
Acesse www.clubeagro.com.br e saiba mais 
sobre todos os benefícios.

/CLUBEAGROBR

BAIXE AGORA:

CAB-001-20 Anuncio Clube Produtor 210x280.indd   1 05/02/20   16:24



EM MOVIMENTO

A pandemia do Coronavírus continua, e nós permanecemos fir-
mes e confiantes de que esta crise irá passar. A Integrada tem 
trabalhado incansavelmente junto aos seus cooperados, co-
laboradores e parceiros, para garantir que os alimentos che-
guem a mesa das familias ao redor do mundo, ao mesmo tem-

po em que adota medidas de segurança para preservar a vida das pessoas e 
combater a Covid-19, seja no campo ou na indústria.

Todos os setores que compõem a família Integrada seguem ativos, engajados, cons-
cientes e comprometidos e, sobretudo, tomando os devidos cuidados para a pre-
venção ao coronavírus. Aos nossos cooperados, colaboradores e parceiros, o nosso 
muito obrigado. 

Nesta edição da Integrada em Revista, abordamos algumas ações empreendidas 
pela cooperativa para conter a disseminação do vírus. 

Além dos cuidados com a saúde e segurança das pessoas, com as operações e o 
futuro dos negócios, a Integrada está empenhada em melhorar cada vez mais o 
potencial produtivo de seus associados. Neste contexto, abordamos também, a 
tecnologia da inoculação e coinoculação, ferramentas que têm proporcionado altos 
índices de produtividade pelos agricultores que experimentaram.

A falta de chuvas no início da segunda safra de milho é outro assunto que debate-
mos. A estiagem deixou muitos produtores preocupados e o resultado deste ciclo 
ainda está incerto.

O tema cooperativismo é o assunto da entrevista desta 
edição. A nossa reportagem conversou com a diretora 
executiva da MPrado Cooperativas, Luciana Martins. 
A especialista em gestão de cooperativas afirmou 
que o propósito do sistema cooperativista tem aju-
dado o segmento a se manter ativo diante a atual 
crise.

O início das comemorações dos vinte e cinco anos 
da Integrada também será abordado nesta edição. 
Lançamos o selo comemorativo e um filme 
publicitário, além do vídeo institucional, 
que mostram o desenvolvimento con-
tínuo da nossa cooperativa e a impor-
tância dos nossos cooperados e cola-
boradores na sustentabilidade dos 
negócios. O sucesso da Integrada é 
resultado da confiança e dedicação 
de cada um de vocês.

Boa leitura.

JORGE HASHIMOTO
Diretor-presidente da Integrada 

Cooperativa Agroindustrial

INFORMATIVO DA INTEGRADA

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Matriz
Rua São Jerônimo, 200 – Centro
Londrina – Paraná – Brasil
CEP: 86010.480
Fone: 55 (43) 3294.7000

www.integrada.coop.br

Conselho de
Administração
Gestão 2020-2022 

Diretor-presidente
Jorge Hashimoto

Diretor Vice-presidente
João Francisco Sanches Filho

Diretor Secretário
Katsumi Sérgio Otaguiri

Conselheiros
Cláudio Marcos Orsini
Humberto Favaro
Katsumi Goto
Osmar João Bertoli Junior

Conselho Fiscal
Gestão 2020

Efetivos
Matias José Knoor (Arapongas-PR) 
Luiz Arnaldo Ambiel (Guaíra-PR) 
José Aparecido Perles (Maringá-PR)

Suplentes
Igor Bonk (Astorga-PR) 
Márcio Ryuiti Arabori (Assaí-PR)
Anderson Kunihiro Shono (Goioerê-PR)

Conselho Editorial
Haroldo Polizel
Marcelo Peluso
Patrícia Fígaro
Fernanda Yano
Ana Zacchi
Thales Reis

Jornalista Responsável
Ricardo Maia
(MTB 0058089/SP)

Texto e Fotografia
Ricardo Maia e colaboradores

Projeto Gráfico e Design
M\Leite
Gilberto Souza

Comercial
Agromídia
(11) 5092.3305

Guerreiro Agromarketing
(44) 3026.4457

Contato
ricardo.maia@integrada.coop.br

3

MENSAGEM DO PRESIDENTE



FORSEED
PARA ACERTAR NA SEMENTE

TEM QUE SER ESPECÍFICO

FOR-053-19 Anuncio 210x280.indd   1 20/01/20   11:35



ANO IV
ED Nº 48
ABR/MAI/JUN
2020

S U
M Á
R I O

RECEITA
Requeijão

FORSEED
PARA ACERTAR NA SEMENTE

TEM QUE SER ESPECÍFICO

FOR-053-19 Anuncio 210x280.indd   1 20/01/20   11:35

SOJA
Novas tecnologias 
de alto potencial 
produtivo devem 
se firmar na 
próxima safra

ESTIAGEM
Estiagem preocupa 
produtores neste 
segundo ciclo

INOVAÇÃO
Inoculação e coinoculação 
melhoram rendimento 
das plantas de soja

COMEMORAÇÃO
Integrada comemora 25º 
aniversário, uma das mais 
jovens cooperativas do Pa-
raná está entre as maiores 
do Brasil

CAPA
Integrada realiza ações 
em prol de instituições de 
saúde para o combate ao 
Coronavírus

SOLIDARIEDADE
Integrada une campanha 
de arrecadação de fraldas 
com Cooperar em todo 
tempo para atender 
às necessidades da 
comunidade

CONEXÃO
Tecnologia aproxima 

cooperados e cooperativa 

em meio à Covid-19

PARCERIA
Setor de transporte tem 
sido essencial para o 
bom funcionamento da 
Integrada neste período 
de pandemia

ENTREVISTA
Propósito e gestão têm 
ajudado as cooperativas 
a se manterem firmes 
neste período de crise



O planejamento é a alma do negócio quando se 
trata de agricultura, a começar pela escolha da 
variedade. Para a próxima safra (2020/21), a In-
tegrada está com tecnologias para diferentes 
tipos de clima e solo. De acordo com o geren-

te da área de sementes da cooperativa, Romildo Birelo, dian-
te dos preços aquecidos das commodities, os produtores ten-
dem a utilizar materiais de alta tecnologia para o próximo ciclo.

SELEÇÃO DA 
SAFRA 2020/21

Novas tecnologias de alto potencial produtivo 
devem se firmar na próxima safra

Testadas e aprovadas na Unidade de Difusão 
Tecnológica (UDT), um dos destaques para o 
próximo ciclo é a semente enriquecida com ino-
culante longa vida, que traz comodidade, porque 
o produtor precisa apenas abrir a sacaria e plan-
tar. Para isso, há uma garantia de até 60 dias de 
armazenamentos sem perdas de bactérias. A 
semente Longa Vida, assim denominada pela 
equipe técnica da Integrada, é uma parceria com 
a empresa Rizobacter.
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“Com a tecnologia, o produtor não precisa fazer nenhum tipo de 
tratamento, é só plantar”, afirma Birelo. A semente é envolvida 
por um produto que ajuda a proteger as bactérias, o que garante 
a elas uma maior longevidade. Nesta primeira safra, a tecnologia 
será ofertada em seis cultivares.

Neste ano, observa Birelo, o clima prejudicou a produção de se-
mentes do Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores. Mesmo 
a Integrada tendo a sua própria produção de sementes, o gerente 
recomenda que os produtores façam as suas reservas de semen-
tes o quanto antes para garantir o produto na hora da semeadura.

VARIEDADES
Inúmeras variedades de alto potencial produtivo estarão disponí-
veis para o próximo ciclo. Uma delas é a TMG 2165. A variedade de 
soja semiprecoce - 125 dias de ciclo – é uma das promessas para o 
ciclo 2020/21, pois apresenta boa tolerância às altas temperatu-
ras e boa adaptabilidade em solos mistos e arenosos.

Outra variedade que tem ganhado espaço nas lavouras, principal-
mente no oeste do Paraná, a M5947 IPRO. Birelo afirma que essa 
variedade já está no mercado há 7 anos e vem ganhando notorie-
dade. Com ciclo de 118 dias, a cultivar detém boa expressão em 
áreas baixas com altas temperaturas.

Entre as variedades convencionais, a Integrada já oferece a BRS 
511 e a BRS 284 e está testando novas cultivares tolerantes ao 
acamamento e com alto potencial produtivo.

Para regiões com altitudes médias, a exemplo da região de Ubi-
ratã (PR), uma das apostas é a BS 2606 IPRO. Birelo afirma que 
essa variedade possui um ciclo de 120 dias e constata-se um alto 
potencial produtivo.

As cultivares Brasmax, completa Birelo, tiveram boa aceitação 
por parte dos cooperados, especialmente a BMX Fibra IPRO e a 
BMX Compacta IPRO.

TESTES DE CAMPO
Outra novidade para o próximo ciclo, é a pos-
sibilidade da realização de testes com as novas 
variedades de soja Intacta 2 Xtend da Bayer em 
sistema de Stewardship – plantio controlado. A 
nova tecnologia, segundo a empresa, proporcio-
na maior proteção contra as principais lagartas 
da cultura da soja, entre elas a Helicoverpa ar-
migera e Spodoptera cosmioides, somadas às 
quatro outras lagartas que já eram alvo da tec-
nologia Intacta RR2 PRO.

A nova tecnologia, além de ser tolerante ao gli-
fosato no controle de plantas daninhas, também 
será tolerante ao Dicamba, herbicida que con-
trola plantas daninhas de folhas largas como a 
Buva, Caruru, Corda-de-vida e Picão-preto.
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D epois de uma safra de soja recorde, os produ-
tores estão sendo desafiados pelo clima seco 
na segunda safra do milho. A mesma estiagem 
que passou no início da semeadura da soja, 
desta vez, resolveu se estabelecer na estação 

mais fria do ano. De acordo com o gerente da área técnica da In-
tegrada, Irineu Baptista, uma das regiões que mais sofre com a 
estiagem é o Norte do Paraná, cujo milho é plantado mais tar-
de, período que coincidiu com o epicentro da falta d’água.

De acordo com dados do Departamento de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
(Seab), a quebra de safra está estimada em 14%, com uma pro-
dução prospectada em 11,36 milhões de toneladas de milho, ante 
13,24 milhões de toneladas referente à safra anterior.

UMA SAFRA 
DE DESAFIOS

Estiagem preocupa produtores 
neste segundo ciclo

Com a falta d’água, Matias Knoor, produtor em 
São Martinho, Norte do Paraná, estima uma 
perda de 25% de produtividade em uma área 
plantada de 500 hectares. “A estiagem está pre-
judicando muito as lavouras de milho safrinha, já 
vou pedir seguro para algumas áreas”, pondera 
o produtor.
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Para Alexandre Mendonça de Barros, engenheiro agrônomo e 
consultor da MB Agro, a segunda safra do milho deve ser positiva, 
mesmo com o cenário climático apontando uma alta probabilida-
de de La Niña, fenômeno que esfria as águas do oceano Pacífico e 
resulta em menos chuva para a região sul do Brasil.

A estimativa de produção de milho no Brasil é de 61 milhões de 
toneladas. Antes do início da safra e também da estiagem que afe-
tou as principais regiões produtoras, incluindo o Paraná, calcula-
va-se uma produção de 80 milhões de toneladas.

TRIGO
Para o trigo, a situação está um pouco mais amena, diante do fato 
de que a cultura foi semeada um pouco mais tarde, fora do epicen-
tro da estiagem. O Paraná estima colher nesta safra 3,67 milhões 
de toneladas do cereal, volume 72% maior no comparativo com o 
mesmo período da safra anterior, quando foram produzidas 2,14 
milhões de toneladas.

A escassez de chuva no início da semeadura pre-
ocupa o produtor Humberto Uemura, de Mauá 
da Serra (PR). Agora, ele irá esperar para saber 
qual será o comportamento do clima durante 
esta safra. Ao todo, ele destinará 40 alqueires 
para o cereal.

Entretanto, nem todas as regiões sofreram com 
a estiagem. No município de Jussara, noroeste 
do Paraná, o cooperado Edgar Uesu está con-
fiante em relação à safra do trigo. Ele lembra 
que no início da semeadura do cereal, esperava-
-se uma grande quantidade de chuva que não se 
confirmou.

Pouco tempo depois, a região foi agraciada com 
três precipitações. “Agora, o trigo está se de-
senvolvendo bem. Se o clima continuar assim, 
espero colher mais de 100 sacas por alqueire 
(sc/alq) ”. Uesu completa que é considerado um 
alto índice de produtividade acima de 120 sc/alq. 
Contudo, por Jussara ter um clima mais quente, 
ele avalia que 100 sc/alq é um bom número. Ao 
todo, ele semeou 25 alqueires com trigo.

Com relação ao mercado, para o consultor Ale-
xandre Mendonça de Barros, os preços do trigo 
devem se manter aquecidos.
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Em busca de elevar cada vez mais os índices de pro-
dutividade de seus cooperados, a Integrada ofe-
rece tecnologias inovadoras que impactam positi-
vamente nos negócios. Uma dessas tecnologias é 
a utilização da fixação de nitrogênio na planta por 

meio das técnicas de inoculação e coinoculação.

Recomendada pelos agrônomos da Integrada, a inoculação 
consiste, segundo informações da Embrapa, no processo por 
meio do qual bactérias fixadoras de nitrogênio, selecionadas 
pela pesquisa, são adicionadas às sementes das plantas antes 

A RAIZ DA 
PRODUTIVIDADE

Inoculação e coinoculação melhoram 
rendimento das plantas de soja

da semeadura. A inoculação é feita com um 
produto chamado de inoculante. 

Arthur Ribeiro, engenheiro agrônomo da In-
tegrada, explica que o uso dessas tecnolo-
gias que envolvem diferentes técnicas tem 
beneficiado muitos agricultores. São avanços 
importantes para a agricultura e a Integrada 
está acompanhando de perto essas evoluções. 
Além do uso de bactérias do gênero Bradyhri-
zobium, outras bactérias também têm apre-
sentado bons resultados.
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Além da inoculação, Ribeiro cita a coinoculação. A tecnologia, 
de acordo com a Embrapa, consiste em adicionar mais de um 
microrganismo benéfico às plantas, cujo objetivo é ampliar essa 
troca de alimento por nutriente. Combina uma prática já bem 
conhecida dos produtores: a inoculação das sementes de soja 
com bactérias fixadoras de nitrogênio (N), rizóbios, com o uso 
do Azospirillum, uma bactéria até então reconhecida pela sua 
ação promotora de crescimento em gramíneas.

A coinoculação é a conhecida “casadinha”, Bradyhrizobium e 
Azospirillum, que proporciona vários benefícios, como aumen-
to da área radicular, possibilitando maior aproveitamento dos 
fertilizantes e favorecendo a planta em situações de estresse 
hídrico e incremento da produtividade pela maior capacidade 
de absorção de nutrientes e água pelas raízes. “A tecnologia 
surgiu na safra 2015/15, na Argentina e, de acordo com pes-
quisadores, traz maior sinergia com as plantas, aumentando a 
raiz”, descreve Ribeiro.

O Azospirillum, como ajuda na formação de muitas raticelas, 
aumenta a “boca da raiz”, proporcionando maior sucção de 
água e nutrientes. No milho, existem as raízes adventícias. 
“Quando escolhemos o milho, por exemplo, pedimos aqueles 
que não deitam. Na soja, essa mesma raticela faz o mesmo pa-
pel, pois dificilmente a planta irá deitar”, explica o agrônomo da 
Integrada.

Ribeiro esclarece que, ao aplicar, cria-se uma simbiose (planta 
+ bactéria), pois ambas saem ganhando. A bactéria com aquele 
nódulo consome seiva da planta e nutre-se dela. E a planta, por 
sua vez, pega esse nódulo para absorver nutrientes. “Tudo isso 
a grosso modo”, afirma o agrônomo.

RESULTADOS
Em testes utilizados na Unidade de Difusão Tecnológica (UDT), 
na safra 2018/19, o Bradyhrizobium manteve a raiz aprofunda-
da, nodulação e um pouco de raticelas. Quando se faz a coinocu-
lação, foi obtida uma raíz profunda em perfil e muita raticelas. 
Na inoculação no Bradyhrizobium, afirma Ribeiro, é possível ter 
um incremento de produtividade de 8%. Já com a coinoculação, 
pode-se chegar a 16% de aumento de produtividade. 

Em resultados da UDT foram detectados na testemunha e, só 
no Bradyhrizobium, 107 sacos de soja por alqueire (sc/alq). 

“Quando é feito a casadinha (Bradyhrizobium 
+ Azospirillum), o resultado pula para 112 sc/
alq”, afirma o agrônomo. Na associação Bra-
dyhrizobium com Azospirillum, coloca-se um 
condicionador de solo, que pode ser um ácido 
húmico, para melhorar o perfil de solo. Ribeiro 
completa que esses produtos condicionadores 
de solo vêm para auxiliar na correção do perfil. 
Quando se faz essa casadinha, o índice de pro-
dutividade vai para 119 sc/alq.

COMO EU AVALIO ESSA 
INOCULAÇÃO?
Ribeiro explica que, no começo da raíz (coroa), 
é preciso ter de três a cinco nódulos visíveis. De 
preferência, segundo ele, um pouco grandes. E 
na raiz como um todo, em linha com testes da 
Embrapa, é preciso que a planta tenha acima 
de 25 nódulos. Isso, assegura o agrônomo, irá 
garantir o nitrogênio necessário para que pos-
sa haver um aumento de produtividade.

O agrônomo, que também estuda os campos 
de testes da UDT, afirma que os nódulos só 
passam a ser visíveis a partir do vigésimo dia 
de germinação e, só no 23º dia, é que a planta 
começa a assimilar o nitrogênio. “Antes disso 
não há inoculação. Quando eu pego uma nodu-
lação e ela está rosada, por exemplo, é um in-
dicador de que está sendo feita a assimilação 
de nitrogênio”, observa.

Se a nodulação estiver acinzentada, assinala 
Ribeiro, essa assimilação está baixa ou não 
está acontecendo. “Se isso acontecer, é neces-
sário chamar o agrônomo para ver o que está 
ocorrendo”.

Neste processo, a raiz irá se desenvolver mais, 
sendo que o talo da soja ficará mais grosso, o 
que se movimentará menos com o vento. Além 
disso, outros nutrientes também serão melhor 
assimilados, ou seja, o sistema radicular será 
potencializado.
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METODOLOGIAS
Há mais de um mecanismo de fazer a inoculação: líquido via sul-
co, via caixa de semente ou mistura no saco. Quando eu faço no 
sulco, há algumas vantagens. No sulco de plantio, a adubação 
fica mais uniforme. A semente, afirma o agrônomo, irá entrar 
em contato com aquela bactéria líquida e fazer o efeito.

Outro benefício apontado pela equipe técnica da Integrada é 
que, quando se faz no sulco de plantio, é uma só operação, ou 
seja, plantio e inoculação são realizados ao mesmo tempo, o 
que acelera o processo. Ribeiro lembra que bactéria é um orga-
nismo vivo, então existe algumas regras básicas para a obten-
ção do sucesso de aplicação.

A primeira delas é que o produto precisa ser registrado no Mi-
nistério da Agricultura. Por se tratar de um organismo vivo, 
não se deve utilizar após a data de validade, pois a população 
de bactérias pode diminuir. Esse mesmo produto também não 
pode ficar exposto por muito tempo à alta temperatura. “Se 
você deixar a caixa no sol, por exemplo, a quantidade de bacté-
rias irá baixar, avalia o agrônomo. 

Uma das recomendações da equipe técnica é que o Azospi-
rillum irá trabalhar em cima dos hormônios da raiz. Se for colo-
cado muito, há a possibilidade de desregular esses hormônios. 
Por isso, a dose precisa ser aplicada conforme o recomendado.

AGRICULTURA TECNOLÓGICA
A Integrada está sempre em busca de trazer novas tecnologias. 
Nos próximos anos, irá focar nesse tipo de produto. Ribeiro 
afirma que na própria semente, há uma tecnologia chamada 
LLI, que é o inoculante já inserido na semente. Esse produto dá 
60 dias de armazenamento, garantindo a quantidade de bacté-
rias, formando nodulações normais. “Essa é uma tecnologia que 
a Integrada está trazendo já para a próxima safra (2020/21) ”.

Com relação ao uso do turfoso, lembra o agrônomo, quando 
for utilizar na caixa de semente, a Embrapa recomenda colocar 
uma água adocicada. A medida se deve para ajudar no cola-
mento do produto na semente.

Em relação à inoculação foliar, o agrônomo da Integrada frisa 
que esse tipo de produto é somente emergencial, pois ele só vai 
ativar alguns metabólicos que poderá dar algum aumento de 

produtividade, pois não irá fazer nodulações 
na parte de raiz. “O correto é fazer na semente 
ou no sulco de plantio”, destaca.

Para a realização da inoculação e coinoculação 
em sua área, o produtor terá que ficar atento 
à uma regra. Nessa troca entre a planta e as 
bactérias, é necessário um “combustível”, que 
é o cobalto e o molebidêmio. “Por isso é neces-
sária uma aplicação”. A última regra, pontua 
Ribeiro, é não plantar no pó. O motivo, aponta 
o agrônomo, se deve porque o material preci-
sa de uma umidade de plantio relativamente 
alta, pois em baixa umidade, a população de 
bactérias cairá.

PRODUTOR VÊ BONS 
RESULTADOS COM A 
TECNOLOGIA
Antonio Roberto Pagotti, produtor 
de 80 alqueires em Cornélio Procó-
pio, todo ano realiza a inoculação e 
tem registrado um bom resultado. 
“Fazemos no tambor, pois vamos tra-
tando e plantando”. Pagotti calcula 
um incremento de 20 sacas de soja 
por alqueire com a tecnologia. 

Questionado sobre o aumento do 
custo de produção ao adotar esse 
tipo de tecnologia, ele afirma que o 
custo não é tanto, porque o inocu-
lante é barato. “O serviço que é um 
pouco mais difícil de fazer”, observa 
o agricultor. 
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A Cooperativa Integrada abriu as comemora-
ções de seu aniversário de 25 anos, completos 
no dia 6 de dezembro. Em 1995, o sonho de 28 
agricultores que necessitavam produzir e es-
coar a produção tornou-se uma realidade. Em 

duas décadas e meia, a força da união transformou a Integra-
da Cooperativa Agroindustrial em uma das maiores do Brasil, 
com uma participação de mais de 10 mil produtores e um fatu-
ramento de 3,2 bilhões, em 2019.

25 ANOS DE 
HISTÓRIA

Integrada comemora 25º aniversário, 
uma das mais jovens cooperativas do 
Paraná está entre as maiores do Brasil

A estrada por onde os cooperados da Integrada 
passaram durante esses 25 anos tiveram mui-
tas conquistas, como safras recordes e também 
grandes desafios – fortes oscilações do clima, 
instabilidade econômica e política e, por último, 
uma pandemia. Graças ao otimismo, um atributo 
comum dos agricultores, esses desafios foram e 
são enfrentados e vencidos com muita garra e 
empenho, sempre com espírito cooperativista.
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Para o diretor-presidente da Integrada, Jorge 
Hashimoto, há muito o que comemorar. A tra-
jetória da Cooperativa é composta por muito 
trabalho, superação e conquistas. Um dos exem-
plos é o planejamento estratégico da Integrada, 
elaborado há cinco anos – o 4x4 – que será con-
solidado, em dezembro, junto com o aniversário 
da Cooperativa.

“Há 25 anos foi plantada uma semente que pros-
perou. E, hoje, a Integrada é considerada uma 
das maiores e melhores cooperativas do país. O 
pilar dessas conquistas é a força da união entre 
diretoria, cooperados e colaboradores. E nesse 
sentido, quero agradecer a família Integrada por 
toda dedicação e confiança que transformaram 
esse sonho em realidade. Vocês fazem parte 
dessa bela história de conquistas”.

E para celebrar esta data especial, foi lançada a 
campanha Integrada 25 anos. Um selo comemo-
rativo já estampa os principais canais de comu-
nicação da cooperativa, entre outros materiais.
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PROTAGONISTAS DA HISTÓRIA

DE PAI PARA FILHO.
DE COOPERADO PARA COOPERADO.
Outra ação nas comemorações dos 25 anos da Integrada foi a 
criação de um vídeo que aborda a relação da cooperativa com 
os seus cooperados. O filme contou com a participação dos co-
operados Américo e Ricardo Amano. Pai e filho formam uma 
parceria que, há décadas, construíram seus sonhos em parceria 
com a Integrada.

Ricardo Amano afirma que ele e o seu pai ficaram muito honrados 
por terem representado os mais de 10 mil associados da Integra-
da. “Ficamos muito felizes pela confiança. A nossa cooperativa é 
jovem e tem feito a diferença no mercado agro. Com certeza irá 
se destacar ainda mais entre as melhores cooperativas de todo o 
Brasil”, comemora.

Américo Amano é um dos primeiros cooperados da Integrada e 
acompanhou a evolução da Cooperativa, ao longo dos seus 25 
anos. Américo se sente orgulhoso em fazer parte da história da 
cooperativa. “A Integrada é tudo para nós e vestimos a camisa”. 
Desde quando a cooperativa foi criada, toda aquisição de insumos 
e comercialização da produção é realizada na Integrada, completa.

“A parceria da cooperativa com os cooperados 
e colaboradores é um elo fundamental para a 
sustentabilidade dos negócios e para o desen-
volvimento da família Integrada como um todo. 
Essa relação de confiança e o trabalho dedicado, 
somados às iniciativas e aos investimentos em-
preendidos pela cooperativa, asseguram a ofer-
ta de produtos e serviços de alta qualidade, bem 
como promovem o aumento da produtividade e 
rentabilidade no campo, na indústria e em nos-
sas unidades”, destaca Haroldo Polizel, superin-
tendente geral da Integrada.

Outro ponto relevante, apresentado por Poli-
zel é sobre o futuro dos negócios. “Os passos 
iniciais para o novo planejamento estratégico, 
ciclo 2021-2025, já foram dados. Os objetivos, 
projetos e ações que serão traçados nortearão 
os próximos cinco anos de gestão e o trabalho 
de nossa equipe. Juntos, semearemos um novo 
trecho dessa história de desafios, superações e 
muitas conquistas.”, ressalta. 
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OUTRA NOVIDADE 
É O NOVO VÍDEO 
INSTITUCIONAL DA 
INTEGRADA.

O filme mostra, em uma linguagem 
simples e objetiva, a trajetória da Co-
operativa e o seu compromisso com o 
desenvolvimento dos cooperados, co-
laboradores e comunidade.

O vídeo está disponível 
no YouTube. Acesse

https://youtu.be/RDK_CKtl6Nw

Ou leia esse QRCode.

Para a coordenadora de marketing e comunicação da Integrada, 
Patricia Figaro, a campanha expressa a força e o desenvolvimento 
da cooperativa, que prospera e cresce ao lado de seus cooperados 
e colaboradores, movimentando o agronegócio brasileiro.

“Com o título Integrada 25 anos, a campanha além de celebrar o 
aniversário da cooperativa e suas contribuições no campo e na 
indústria, junto aos cooperados, colaboradores e comunidade, va-
loriza o legado do cooperativismo, que vem, há décadas, sendo 
transmitido de geração em geração”, destaca a coordenadora.

Com veiculação na TV, rádio, revista e jornal, a campanha também 
tem desdobramento digital, com publicações no site da cooperati-
va e nas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn e You-
Tube, conferindo mais visibilidade à marca.

“Apresentar em um minuto e meio o que a Integrada fez, faz e re-
presenta nesses 25 anos foi um grande desafio”, completa.

Para assistir ao vídeo, acesse https://youtu.be/MPM0x2stvUs

Ou leia o QRCode abaixo com a câmera de seu celular.
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O cooperativismo faz a diferença em todo tem-
po, especialmente, diante de situações adver-
sas, como uma pandemia. Desde o início do 
surto da Covid-19, a Integrada tem adotado 
medidas para proteção de cooperados, cola-

boradores, parceiros e comunidade. Além de participar da ca-
deia produtiva, responsável por produzir alimentos que abas-
tecem as mais diversas regiões mundo, a cooperativa, por meio 
da empatia e solidariedade, tem realizado inúmeras doações de 
máscaras, tecidos e álcool gel para instituições de saúde locali-
zadas em sua área de atuação.

A FORÇA DA 
SOLIDARIEDADE

Integrada realiza ações em prol de 
instituições de saúde para o combate 
ao Coronavírus

Para organizar todas essas ações, a Integrada 
criou a campanha “Cooperar em todo tempo”, 
que arrecadou recursos para 40 hospitais da 
rede pública e filantrópicos, de 34 municípios, do 
Paraná e de São Paulo. Nesta iniciativa, o coope-
rado pôde voluntariamente ofertar à campanha 
parte da operação de fixação do produto agrí-
cola ou realizar doação de valor em espécie via 
transferência bancária.
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A campanha arrecadou R$ 97 mil que se somaram ao investimen-
to de R$ 50 mil efetuado pela Cooperativa. Os recursos estão sen-
do revertidos em equipamentos de proteção e produtos de higie-
ne e limpeza para essas instituições de saúde. O agronegócio tem 
tido um papel essencial na cadeia produtiva e no abastecimento 
do campo e das cidades brasileiras e de outros países, e está junto 
da comunidade para superar esta crise. 

Para o diretor-presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, esta 
ação tem por objetivo colocar em prática o espírito de cooperação, 
bem como o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse 
pela comunidade. “A agricultura é o esteio da sociedade e, além 
de levarmos o alimento para a mesa das pessoas, queremos estar 
próximos das comunidades onde atuamos, exercendo nossa cida-
dania e responsabilidade social”, destaca.

O diretor vice-presidente da Integrada, João Francisco Sanches 
Filho, observa que a cooperação é o que move o sistema. “A força 
da união fará a diferença para que os hospitais, responsáveis por 
milhares de atendimentos, no Paraná e no estado de São Paulo 
continuem prestando cuidados à saúde das pessoas nesse mo-
mento adverso”.

LIVE DA SOLIDARIEDADE
No dia 24 de abril, a campanha Cooperar em todo 
tempo foi selecionada para receber recursos da 
Live Cooperação Solidária, promovida pela reno-
mada MPrado Consultoria. Durante a Live, cujo 
tema abordou: Cooperativismo como Agente 
Transformador no Agro e na Comunidade, foi 
disponibilizado um QR Code que deu acesso a 
um número de conta bancária para o depósito 
da doação. O recurso arrecadado durante a live 
foi somado aos valores doados por cooperados 
e colaboradores.

Para o debate sobre cooperativismo, participa-
ram o jornalista Alexandre Garcia, o presidente 
da Coplana, José Rossato, o presidente da OCB, 
Márcio Lopes, o coordenador de agronegócios 
da FGV, Roberto Rodrigues, o presidente da Coo-
xupé, Carlos Augusto Rodrigues e o presidente 
da cooperativa Lar, Irineu da Costa Rodrigues. 
Todos foram recepcionados pela anfitriã Luciana 
Martins, Ceo da MPRado.

Na opinião de Marcelo Peluso, gerente de rela-
cionamento da Integrada, a campanha Cooperar 
em todo tempo demonstra os cuidados da coo-
perativa com a comunidade onde está inserida. 
“Nossas ações prezam pela valorização da socie-
dade e pela saúde das pessoas – nossos coope-
rados, colaboradores, parceiros e comunidade 
em geral”, comenta Peluso. O gerente destaca 
ainda que as doações efetuadas para os hospi-
tais de dezenas de municípios, nos estados do 
Paraná e de São Paulo, beneficiarão diretamen-
te milhares de pessoas, profissionais da área de 
saúde e pacientes.
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C ooperativismo é solidariedade, união e ação em 
conjunto. Desde quando o sistema foi criado, a 
preocupação com a comunidade sempre fez par-
te da arte de cooperar. Um exemplo disso é o Dia 
C, que reúne ações solidárias em prol da comuni-

dade. Neste ano, em especial, a Integrada somou ainda mais es-
forços para arrecadar e distribuir as fraldas geriátricas e tam-
bém para a doação de equipamentos de proteção individual e 
produtos de higiene e limpeza a fim de fortalecer a prevenção e 
o combate ao Coronavírus.

DIA C:
A FORÇA DA UNIÃO

Integrada une campanha de 
arrecadação de fraldas com Cooperar 
em todo tempo para atender às 
necessidades da comunidade

De acordo com dados do departamento de sus-
tentabilidade da Integrada, o total arrecadado 
com fraldas geriátricas pode chegar a 75 mil uni-
dades. As entregas em hospitais e lares de ido-
sos nas áreas de atuação da Integrada ocorrerão 
na primeira semana de julho.
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Ana Lúcia de Almeida Maia, coordenadora do departamento de 
sustentabilidade, ressalta que a preocupação com a comunidade é 
uma realidade dentro da Integrada explica que a Campanha Com-
partilhe Solidariedade voltada à arrecadação de fraldas irá somar 
com a campanha Cooperar em todo tempo, apresentada na maté-
ria anterior, que angariou recursos para compra de equipamentos 
de proteção individual e produtos de higiene e limpeza para ins-
tituições de saúde. “É importante as pessoas serem solidárias e 
comprometidas com a causa, ajudando umas às outras”, completa.

A campanha de arrecadação de fraldas geriátricas é realizada há 
décadas pela Integrada. Neste tempo, foram captadas mais de 
500 mil unidades que beneficiaram 250 instituições.

DIA C: COM ATITUDES SIMPLES, 
MOVEMOS O MUNDO
No dia 04 de julho, os Sistemas OCB e Ocepar 
se unem às cooperativas associadas para cele-
brarem o Dia C, Dia de Cooperar. O evento é um 
marco em todo o Brasil e consolida as ações or-
ganizadas pelas cooperativas, com a importante 
participação de cooperados e colaboradores, em 
benefício das comunidades onde atuam. Juntos, 
amplificam a força do movimento cooperativis-
ta, espalhando o bem e transformando a vida 
das pessoas.

Em razão da pandemia, neste ano, o evento será 
totalmente digital.
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O uso das transmissões ao vivo (lives) tem sido 
uma forma da Integrada de manter os seus as-
sociados atualizados sobre os acontecimen-
tos da cooperativa e também do setor como 
um todo. Por meio do seu canal no YouTube, 

a Integrada já abordou temas relacionados à produção agríco-
la, mercado de commodities, meio ambiente, tecnologia, legis-
lação, entre outros.

A primeira Live da Integrada contou com a participação do enge-
nheiro agrônomo e consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça 
de Barros. Em sua palestra, Barros apresentou um panorama so-

LIVES
Tecnologia aproxima cooperados e 
cooperativa em meio à Covid-19

bre o comportamento do mercado agrícola no 
Brasil e no mundo com a pandemia da Covid-19. 
O evento digital reuniu cooperados, colabora-
dores, clientes e parceiros.

Nas últimas transmissões, um dos assuntos mais 
discutidos foi a valorização do dólar frente ao 
real. O câmbio, destaca o consultor, tem ajuda-
do a manter o agronegócio brasileiro competiti-
vo no cenário internacional. Como os produtos 
agropecuários são comercializados em dólar, 
os produtores têm conquistado bons preços na 
hora de comercializar a sua produção.

Os conteúdos estão disponíveis no canal 
da Integrada no YouTube. Acesse pelo link 
ou faça a leitura do QR Code com a câme-
ra de seu celular.

https://www.youtube.com/c/Integrada-
CooperativaAgroindustrial

Para ver
     ou rever
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PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
A produção aliada à preservação dos recursos 
naturais, em especial a água, foi o tema da pa-
lestra do diretor-presidente do Instituto Água e 
Terra do Paraná, Everton Luiz da Costa Souza, 
que abordou assuntos relacionados à estiagem, 
manejo adequado dos recursos hídricos, legisla-
ção, entre outros pontos.

Para Souza, os agricultores sabem da importân-
cia da conservação do meio ambiente, principal-
mente em relação aos recursos hídricos. O dire-
tor-presidente defendeu uma atenção especial à 
gestão ambiental da atividade agrícola. Segundo 
ele, o uso de boas práticas de manejo, a exemplo 
um plantio direto bem feito, ajuda tanto o meio 
ambiente quanto o produtor.

Nesta transmissão, o diretor secretário da Inte-
grada, Katsumi Sérgio Otaguiri, destacou a pre-
ocupação da cooperativa em relação à preser-
vação ambiental. “Apresentamos para os nossos 
cooperados a importância de preservar o meio 
ambiente sem deixar de aumentar o índice de 
produtividade das lavouras”, observou Otaguiri.

CENÁRIO PÓS-PANDEMIA
O futuro do agronegócio pós-pandemia foi um 
dos assuntos discutidos na transmissão ao vivo 
organizada pela Martinelli Advogados, na plata-
forma Zoom Cloud Meetings. O evento contou 
com: Haroldo José Polizel, superintendente ge-
ral da Integrada, Alair Aparecido Zago, superin-

tendente administrativo e financeiro da Cocamar, Antonio Sergio 
Gabriel, diretor administrativo e financeiro da Coamo, e Ricardo 
Costa Bueno, sócio da Martinelli Advogados.

Em sua participação, o superintendente geral da Integrada res-
salta que o agronegócio sentiu os efeitos da Covid-19, mas bem 
menos na comparação com outros setores da economia. Segundo 
ele, a alta produção na última safra de soja e o dólar elevado man-
tiveram o crescimento do setor. E este cenário, acrescentou, tem 
proporcionado um certo otimismo para o segundo semestre.

“Temos que pensar o novo normal no segundo semestre e no pró-
ximo ano e renovar as esperanças de que essa situação irá pas-
sar”, destacou o superintendente da Integrada.

A Live foi de grande relevância. Entre os assuntos abordados, po-
demos citar as medidas adotadas pelas cooperativas frente à Co-
vid-19, o mercado agro, o crédito rural, entre outros pontos.

ENTRE FLORES E CORES
Com foco no Núcleo Feminino e seu time de colaboradoras, a Inte-
grada realizou uma live especial, voltada à confecção de arranjos 
florais para o Dia das Mães, celebrado no início de maio. A empre-
sária e florista Gabriella Martins foi a convidada da Cooperativa 
para apresentar técnicas inovadoras e compartilhar orientações, 
que capacitaram os participantes a montarem ramalhetes e pre-
pararem arranjos decorativos de mesa para presentear ou enfei-
tar a casa. A iniciativa fez sucesso junto ao público envolvido.
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O ir e voltar de um lugar para o outro em tempos 
de pandemia é uma tarefa corajosa que os ca-
minhoneiros têm enfrentado desde o início da 
disseminação do coronavírus. A categoria con-
tinua em plena atividade para que os produtos 

essenciais cheguem aos supermercados, farmácias, hospitais e 
lares de todo o mundo.

TIME DO
ASFALTO

Setor de transporte tem sido essencial 
para o bom funcionamento da 
Integrada neste período de pandemia

Para a Integrada, o trabalho dos transportado-
res é fundamental para escoar a produção dos 
mais de 10 mil cooperados do Paraná e São Pau-
lo para entrepostos e portos. Além de colaborar 
com a distribuição dos itens produzidos pela 
agroindústria, necessários às lavouras, à mesa 
das famílias e à nutrição animal. Itacir Nardino 
Junior, coordenador de logística da Integrada, 
explica que, além de movimentar o agronegócio 
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por meio da logística de distribuição, o trabalho dos profissionais 
de transporte cria uma importante rede para a economia, garan-
tindo o sustento de muitas famílias, sejam elas dos próprios cami-
nhoneiros, agentes de transporte, transportadoras, entre outras.

Com relação à pandemia, Nardino Junior afirma que o departa-
mento de logística da Integrada orientou todas as transportado-
ras que prestam serviço para a cooperativa sobre a importância e 
a obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos colaborado-
res das transportadoras e dos motoristas. “Com o apoio de todas 
as regionais, essa prática se tornou regra e a ideia foi comprada 
pelas transportadoras e motoristas”, observa o gerente. 

Além disso, outras normativas também foram inseridas no pro-
tocolo de segurança da cooperativa como: não formar aglomera-
ções, lavar as mãos e/ou utilizar de álcool gel, entre outras ações. 
Durante o processo de embarque, exemplifica Nardino Junior, o 
motorista é orientado a não descer do caminhão. Todas essas me-
didas foram adotadas para prevenir e combater o Coronavírus, 
além de preservar a vida das pessoas.

MOVIMENTO
A alta movimentação da produção, devido ao 
recorde da safra de soja (2019/20), tem agita-
do os entrepostos da cooperativa. O coorde-
nador Nardino Junior afirma que, nos picos 
de produtividade, a demanda por transportes 
aumenta consideravelmente. O serviço é soli-
citado para locomoção da produção entre as 
unidades, o atendimento das vendas de cere-
ais e também escoamento para os mercados 
interno e externo.

Uma das maiores demandas do departamento 
de logística da Integrada é realizar o transpor-
te dos produtos comercializados pelo departa-
mento comercial da cooperativa. Tudo isso com 
o compromisso da entrega dentro do prazo es-
tabelecido pelos clientes e sempre com os devi-
dos cuidados com a saúde de todos envolvidos 
no processo.

PARCEIROS
A Tindiana, empresa parceira da Integrada, tam-
bém teve que se adequar à nova realidade, to-
mando todos os cuidados necessários. O gerente 
Leandro Pavezzi explica que mesmo diante da 
situação que o Brasil se encontra há alguns anos, 
este é um setor que não se abalou com a crise e, 
diante da pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias de forma contínua, sempre encontra 
formas de crescer e se destacar internacional-
mente.

O agronegócio, afirma Pavezzi, continua sendo o 
principal segmento dentro do PIB brasileiro. “É 
um segmento absolutamente vital para nossa 
economia, o Brasil sem esta força econômica e 
estabilidade, passaria por muito mais dificulda-
des”, observa o gerente. Pavezzi completa que a 
Tindiana tem muito orgulho de participar deste 
segmento que faz o País ser pujante.
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O modelo cooperativista é exemplo para o mun-
do. Reconhecido como um dos mais sustentá-
veis da economia moderna, une um sistema 
economicamente viável, socialmente justo e 
ecologicamente correto. 

Diante da pandemia da Covid-19, grandes desafios foram impos-
tos para as cooperativas, principalmente para as que são ligadas 
ao agronegócio.

A PANDEMIA E O 
COOPERATIVISMO

Propósito e gestão têm ajudado as 
cooperativas a se manterem firmes 
neste período de crise

Pela necessidade mundial por alimentos, o setor 
não pôde parar, mas, para isso, as cooperativas 
do segmento tiveram que se esforçar ainda mais 
para garantir o pleno funcionamento.

O papel do cooperativismo e a sua maneira de 
operar diante da crise sanitária global é um 
dos assuntos abordados nesta entrevista com 
a diretora-executiva da MPrado Cooperativas, 
Luciana Martins. A especialista em gestão de co-
operativas afirma que o propósito das organiza-
ções tem ajudado o segmento a se manter ativo 
diante a atual crise. Confira a entrevista.

Luciana Martins,
diretora executiva da MPRado
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1. Como vocês enxergam o modelo cooperativista?

O modelo é altamente competitivo e eficiente, com um potencial 
de crescimento fantástico pela possibilidade de aglutinar produ-
tores dentro de um propósito comum. O cooperativismo do agro-
negócio no Brasil tem demonstrado sua competência e, cada vez 
mais, o seu potencial de enxergar oportunidades nos tempos di-
fíceis e também de exercer um papel fundamental na superação 
de desafios. Um dado que revela todo este potencial é que, en-
tre as 50 maiores empresas do agronegócio, 15 são cooperativas, 
provando, assim, que o modelo, quando bem praticado, oferece 
caminhos para a superação de crises como esta que estamos en-
frentando.

2. O sistema foi criado pela necessidade dos associados em 

prol de um bem comum. Este modelo ainda continua sendo a 

bandeira do cooperativismo?

Este propósito é muito forte, mas não é só ele que impulsiona o 
desenvolvimento e crescimento das cooperativas. A visão estra-
tégica, a eficiência de gestão, a segurança financeira e a imagem 
institucional também são fatores importantes na evolução do co-
operativismo.

O sistema cooperativista é extremamente democrático com seus 
7 princípios que buscam sempre o bem comum. Ele se destaca por 
seu posicionamento forte, que se mostra escasso na sociedade, 
tais como: a confiança e cooperação que, em situações desafiado-
ras, tendem a se fortalecer e permitir a perpetuidade do sistema. 

3. O sistema de gestão no modelo cooperativista é o mais efi-

ciente no comparativo com outros? Por quê?

A gestão em qualquer atividade econômica é muito importante. 
As cooperativas que acreditam nisto são aquelas que tem cres-
cido com maior sustentabilidade. Os desafios estão associados à 
necessidade de evolução nas melhores práticas de governança e 
gestão, tudo através de um robusto investimento nas linhas de 
conhecimento, organização, automação de processos e controles 
por parte dos dirigentes. O engajamento dos líderes é um dos fa-
tores que balizará e dará a sustentabilidade necessária para que o 
setor supere este momento.

4. Como o cooperativismo tem se comporta-

do diante da pandemia?

O cooperativismo tem se destacado durante a 
pandemia com alto índice de produtividade e 
exportação, demonstrando resiliência e criativi-
dade em tempos de crise. 

O cenário desafiador imposto pela pandemia 
acelerou a digitalização nas cooperativas, im-
pulsionando a gestão 4.0. Além disso, buscam 
novas formas de se reinventar nas relações com 
os cooperados e fornecedores, inclusive ao lidar 
com o mercado. Ao mesmo tempo, o sistema 
preserva seus líderes que fazem parte do grupo 
de risco, tomando todas as precauções para que 
seus funcionários trabalhem com segurança, 
utilizando as medidas sanitárias recomendadas 
pelas autoridades de saúde.

5. No segmento agropecuário, o setor se for-

talece diante da constante demanda por ali-

mentos?

A demanda constante de alimentos, principal-
mente do mercado asiático e do Oriente Mé-
dio, tem gerado grandes oportunidades para o 
crescimento do agronegócio brasileiro e as coo-
perativas têm aproveitado de forma sábia este 
momento. O câmbio favorável, com o real desva-
lorizado frente ao dólar, tem possibilitado a ex-
pansão da exportação de alimentos e uma maior 
rentabilidade para cooperativa e cooperados.

6. Para onde o sistema cooperativista irá pós-

-pandemia?

A pandemia fortalecerá ainda mais o modelo 
cooperativista. Muitos dos líderes possuem pla-
nos ousados de expansão e as cooperativas têm 
uma grande oportunidade de crescimento e for-
talecimento do seu modelo perante ao mercado.
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DIRETOR DA INTEGRADA PARTICIPA
DE VIDEOCONFERÊNCIA
COM GOVERNADOR DO PR

O diretor-presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, 

participou em junho de uma reunião por videoconferência 

com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, junto com 

dirigentes de outras cooperativas de diversos segmentos. Na 

pauta, o governador apresentou os investimentos que estão 

sendo realizados pelo governo do Paraná, especialmente em 

infraestrutura, além das medidas tomadas para amenizar os 

impactos econômicos e sociais da pandemia do Coronavírus e os 

planos para retomar o crescimento da economia.

O encontro ocorreu durante a 14ª reunião 

ordinária da gestão 2019/2023, a terceira 

realizada virtualmente neste ano pela diretoria 

da Ocepar, desde que foi implantado o trabalho 

remoto no sistema.

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 

Ricken, destacou que, apesar do cenário difícil 

imposto pelo novo Coronavírus, as cooperativas 

continuam trabalhando e já se preparam para 

novos desafios.
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REGIONAL SÃO PAULO GANHA 
DUAS NOVAS LOJAS
A regional São Paulo acaba de abrir duas novas lojas de 

comercialização de insumos (sementes, defensivos, fertilizantes), 

rações e máquinas e equipamentos nos municípios de Santa Cruz 

do Rio Pardo (SP) e Cândido Mota (SP). Somado com a loja de 

Campos Novos Paulista (SP), agora são três completas estruturas 

para atender todos os produtores das regiões onde a Integrada 

atua no Estado.

Ao todo, a cooperativa possui 7 unidades de recebimento em São 

Paulo. De acordo com o gerente da regional, Gustavo Bompani, 

essas duas novas lojas vieram para atender com mais agilidade 

às necessidades dos agricultores. O gerente explica que com 

o crescimento da Integrada no Estado, aumentou a demanda, 

gerando a necessidade de ampliação no número de lojas.

INTEGRADA LANÇA PROGRAMA PENSARI
Em comemoração ao Dia Internacional do meio ambiente, 

celebrado no dia 05 de junho, a Integrada lançou o Programa 

Pensari. Derivado do programa Nossa Água, o Pensari surgiu 

com o objetivo de trazer uma reflexão ainda maior sobre o 

conceito de sustentabilidade na Cooperativa.

Ana Lúcia de Almeida Maia, coordenadora de sustentabilidade da 

cooperativa, explica que o Pensari está baseado em sete eixos: 

Aprimorar, Preparar, Mensurar, Preservar, Abraçar e Prosperar. 

Com o novo Programa, a ideia é incentivar ainda mais as boas 

práticas de produção, dentro do eixo da sustentabilidade.

Na mesma ocasião foi dado início à campanha Atitudes que 

transformam, ligada ao eixo Aprimorar, voltado a iniciativas 

de aprimoramento, reciclagem e sensibilização, relacionadas à 

educação ambiental. O foco é estimular hábitos 

sustentáveis junto a cooperados, colaboradores 

e comunidade. 

Em mais de uma década, já foram recuperados 

3,7 mil hectares de área com o plantio de 1,3 

milhão de árvores. Além disso, mais de 700 

mil peixes foram soltos nos principais rios 

do Paraná e mais de 90 nascentes já foram 

recuperadas e conservadas.  No âmbito social, 

mais de 20 mil crianças foram beneficiadas com 

ações de educação ambiental.

Bompani completa que as duas novas lojas 

foram geograficamente pensadas para atender 

com rapidez às necessidades dos produtores. 

“A diretoria da Integrada está investindo no 

interior de SP para atender os cooperados”, 

observa o gerente da regional.
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DESAFIO CONECTADAS
Durante esta pandemia do Coronavírus, 

o departamento de sustentabilidade da 

Integrada realizou diversas atividades com 

todos os núcleos femininos da cooperativa com 

objetivo de manter o relacionamento próximo 

e mobilizar as mulheres neste período de 

quarentena. 

Foram propostos oito desafios, um a cada 

semana. Entre os desafios, foram propostos 

a realização de vídeos e paródias. Nos vídeos, 

as mulheres contaram as suas rotinas no dia a 

dia das propriedades. As paródias contaram, 

de uma forma bem humorada, o cotidiano 

neste cenário de isolamento social. Os desafios 

também envolveram quiz, momentos de 

reflexão e gincanas.

TECNOLOGIAS MAIS ACESSÍVEIS
As Lojas de Máquinas e Equipamentos da 

Cooperativa Integrada têm realizado uma 

série de campanhas promocionais com 

condições especiais de aquisição de máquinas 

e equipamentos. A mais recente é a promoção 

Plantio Mais que Certo.

Ao todo, o Desafio Conectadas contou com a participação 

de 366 mulheres. De acordo com a coordenadora da área de 

sustentabilidade da Integrada, Ana Lúcia de Almeida Maia, a ação 

foi fundamental para manter a equipe unida e mostrar que a 

cooperativa está pronta para atendê-las.

Durante todo o mês de julho, serão disponibilizadas condições 

especiais na aquisição de plantadeiras. Além das campanhas 

de safra, a Integrada realiza, ao longo do ano, promoções 

de produtos voltados para o agricultor. As oportunidades 

são divulgadas nas redes sociais e também no site: https://

integradamaquinas.com.br/promocoes

Nas Lojas de Máquinas e Equipamentos da Integrada, o 

produtor encontra tudo o que precisa para a atividade agrícola. 

Equipamentos para o plantio, pulverização, manutenção de 

máquinas, lubrificantes, óleos, pneus, ferramentas, botinas, entre 

outros produtos. 

Localizadas em pontos estratégicos, as lojas especializadas estão 

sediadas nos municípios de Londrina, Maringá, Cornélio Procópio 

e Ubiratã, no Paraná. Em todas as regionais, também é possível 

realizar compras de máquinas, equipamentos e acessórios.
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CLUBE AGRO
Com o objetivo de proporcionar mais benefícios para os seus 

associados, a Integrada acaba de ingressar no Club Agro. O 

Clube é o primeiro programa de relacionamento multimarcas 

do agronegócio brasileiro, que conecta a indústria, os canais de 

venda e os produtores rurais de todo o Brasil, gerando benefícios 

a todos. Participando do Clube, o produtor acumula pontos, 

resgata cupons de desconto e os utiliza na compra de produtos e 

insumos das marcas participantes.

Para o superintendente da área de insumos 

e técnica, Edson Oliveira, o ingresso da 

cooperativa no Clube é um passo muito 

importante, pois será possível ofertar aos 

agricultores produtos de alta qualidade, 

consagrados no mercado com o benefício 

de acumular pontos em seu aplicativo para 

realizar o pagamento ou realizar novas 

compras de insumos.

“Entendemos também que é uma forma de 

fidelizar nosso Cooperado, pois estaremos 

dando todo suporte necessário para que 

o produtor consiga fazer a operação de 

cadastro junto ao Clube e o resgate dos 

Vouchers de maneira bem clara e tranquila”, 

assinala o superintendente.

Oliveira completa que, como o produtor 

poderá utilizar as notas fiscais emitidas 

a partir de novembro/19, muitos já terão 

pontos acumulados e poderão utilizar para 

compra de insumos para a próxima safra de 

verão 2020/21, ou até mesmo para a próxima 

safra de inverno junto à Cooperativa.

PROPRIEDADES ABASTECIDAS
Com o objetivo de garantir os estoques de combustíveis das 

propriedades para a segunda safra, a Integrada Combustíveis, 

por meio do seu TRR, realizou entre os dias 22 a 30 de junho a 

campanha Tanque Cheio. De acordo com o superintendente de 

insumos e técnica, Edson Oliveira, a campanha foi um sucesso.

Só na região de Londrina, segundo César Fávaro, gerente da 

regional, foram 70 mil litros de óleo diesel comercializado aos 

cooperados. 

A Integrada Combustíveis completa em julho dois anos de 

existência. Quando começou a atuar em julho de 2018, a frota 

era três caminhões. Com o crescimento da demanda, a Integrada 

Combustíveis teve que dobrar a frota. A Integrada conquistou o 

respeito do mercado de combustíveis e já se consolidou como a 

distribuidora oficial de combustíveis de muitos produtores.

QUER TRANSFORMAR SUAS NOTAS 
FISCAIS EM DINHEIRO PARA VOCÊ?

É            .
É INTEGRADA NO
CLUBE AGRO.

BAIXE JÁ O APP!
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CIRCUITO TÉCNICO 
INTEGRADA DIGITAL
A Integrada realizou no início de julho o primeiro Circuito Técnico 

Digital para a produção de milho segunda safra. Transmitido 

em seu canal no Youtube e na página do Facebook, o evento, 

que contou com a participação de centenas de espectadores, 

apresentou novas tecnologias em cultivares, produtos e sistema 

de manejo para o milho segunda safra.

O Circuito Técnico teve a apresentação do gerente da área de 

sementes, Romildo Birelo, e contou com a participação do diretor-

secretário, Sérgio Otaguiri, e do gerente da área técnica, Irineu 

Baptista. Ao todo, foram apresentadas 21 variedades de híbridos 

de milho, além de produtos de ponta no mercado.

O Circuito Técnico Integrada Digital foi 

montado em Guaíra, no oeste do Paraná, com 

foco em manter os produtores abastecidos 

de informações relevantes em tempos de 

pandemia. O Circuito técnico está disponível no 

nosso canal do Youtube. 

Acesse: https://youtu.be/SU1Tg66XDU8
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RECEITA DE
AURORA DE OLIVEIRA LHAMAS
BARRA DO JACARÉ (PR)

REQUEIJÃO:

Receita e lista de Ingredientes:
13 litros de leite cru

1/2 xícara de gordura de porco

Sal a gosto.

Modo de Fazer:

Coloque em uma vasilha com tampa 10 litros 

de leite e deixe por 1 ou 2 dias em temperatura 

ambiente para talhar. Depois, coloque numa 

panela e leve ao fogo sempre em temperatura 

baixa sem deixar ferver. Assim que esquentar 

retire o soro com uma concha. Retorne ao fogo, 

sempre em baixa temperatura e acrescente 1 

litro de leite cru deixe esquentar e retire o soro 

novamente. Repetir esse processo 3 vezes.

Depois, coloque num escorredor para retirar 

todo soro e, em seguida, coloque a massa num 

pano limpo e aperte para retirar o restante do 

soro caso ainda tenha permanecido na massa.

Leve uma panela ao fogo baixo, acrescente a 

gordura, a massa, o sal e frite até fazer uma 

puxa. Se quiser consumir mole está pronto.

Se quiser fazer requeijão de corte, coloque toda 

a massa numa forma sem fundo. Deixe esfriar, 

desenforme e já poderá saboreá-la com pão 

caseiro, doce de goiaba, marmelada e um bom 

café.
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