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Mensagem do Presidente

AVANÇO NO VAREJO E FOCO NA
EXPERTISE DO TIME INTEGRADA
Nesta edição 58, da Integrada em Revista, é destaque o avanço da nutrição para peixes da Integrada.
O alimento para peixes é o carro chefe da indústria de rações da cooperativa, e responsável por mais de 60% da comercialização do portfólio da unidade. A Integrada lançou uma nova linha, com fórmula que potencializa o desenvolvimento dos peixes e
agrega ainda mais renda ao piscicultor.
A participação da Integrada em feiras segmentadas, de forma simultânea, mostra nossa versatilidade e ratifica a proposta da
cooperativa de ampliar mercados e consolidar a marca Integrada. O café Coperatto, por exemplo, está presente em mais de 300
pontos de venda, e a nutrição para pets também ganha espaço no setor.
Seguimos, também, no caminho da sustentabilidade, com a capacitação da Integrada para adoção do Relatório de Sustentabilidade, documento que pode avalizar a cooperativa no mercado financeiro, a partir de 2023.
A quarta edição do Programa de Certificação de Conselheiros Cooperativos,
a Academia Integrar, o Silo de Ideias, e a Super Rota são iniciativas que
aproximam e qualificam o time Integrada.
Junto com essa intensa movimentação profissional, a Integrada não
esqueceu das mães, que receberam homenagem em uma live com histórias de mães cooperadas e colaboradoras.
E, a cooperativa fortalece seu vínculo com as causas sociais, como aconteceu em abril, mês dedicado à conscientização para o Autismo. Aderimos à
iniciativa do vereador, e presidente da Câmara Municipal de Londrina, Jairo
Tamura, com apoio na publicação de uma cartilha, distribuída na rede escolar. Ainda, iluminamos a fachada da matriz com a cor azul, símbolo
do Autismo.
Seguimos juntos, construindo a perenidade da Integrada, a
cada atitude.
Boa leitura!

JORGE HASHIMOTO
Diretor-presidente da Integrada
Cooperativa Agroindustrial
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Alvadi Antonio
Balbinot Junior
Engenheiro-agrônomo, doutor
em Produção Vegetal, é
pesquisador e atual Chefe de
Pesquisa e Desenvolvimento
da Embrapa Soja

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO
LAVOURA-PECUÁRIA EM
SOLOS ARENOSOS
O objetivo é que ocorra favorecimento mútuo entre lavouras
e pastagens, gerando benefícios econômicos e ambientais
Os solos de textura arenosa possuem baixa capacidade de re-

O cultivo de grãos, sobretudo a soja, em Sistema

tenção de água, aumentando os riscos de perdas por estiagens.

de Integração Lavoura-Pecuária (SILP) é uma

Esse fato é agravado em regiões com clima quente e chuvas ir-

oportunidade para otimizar o uso de solos are-

regulares. Uma das regiões brasileiras que apresenta essas ca-

nosos. As primeiras práticas necessárias para a

racterísticas é o noroeste do Paraná. Essa região apresenta as

implantação correta da soja, em áreas de pas-

menores produtividades médias de soja do estado, além de pos-

tagem degradada, são a correção de desníveis,

suir as maiores variações de rendimento da oleaginosa ao longo

a calagem, a gessagem e a fosfatagem, seguin-

das safras. Além disso, em função da degradação da qualidade

do as recomendações técnicas. Dessa forma, a

do solo, há predomínio de pastagens perenes com baixa produ-

inserção da soja permite a correção química do

tividade e sérios problemas de erosão. Várias regiões brasileiras

solo com retornos econômicos no curto prazo,

apresentam características similares, o que gera grande desafio

em função do ciclo curto da cultura.

de aumentar a produtividade econômica das áreas.
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ILP em solos arenosos

Por outro lado, quando a soja é cultivada por

Assim, na época de menor produção de forragem (outono/inver-

várias safras consecutivas há degradação física

no) há maior área para produção animal. Nesse modelo, quan-

do solo e empobrecimento de atributos bioló-

do a forragem começa a reduzir a produtividade, depois de dois

gicos, como o carbono da biomassa microbia-

anos de pastejo, a soja retorna à área e, após dois anos com soja,

na. Isso ocorre porque a soja possui reduzido

quando já há indícios de degradação física e biológica do solo, a

crescimento de raízes e baixa produção de

pastagem perene é reintroduzida. Esse é apenas um modelo de

biomassa. A reintrodução de pastagens pere-

SILP, o qual deve ser ajustado para cada situação.

nes contribui para a restruturação do solo, por
meio do crescimento vigoroso das raízes e da

Nas últimas duas décadas, houve evolução significativa na ge-

alta produção de biomassa, bem como para ala-

ração de conhecimentos e tecnologias para viabilizar o SILP em

vancar a atividade biológica do solo. Para isso,

solos arenosos e clima quente, o que permitiu o aumento do uso

é fundamental o ajuste da lotação animal que

desse sistema de produção no Brasil. No entanto, são necessá-

permita a manutenção da altura de plantas re-

rios planejamento e assistência técnica especializada, focando

comendada para cada espécie forrageira.

em altas produtividade e rentabilidade do sistema de produção
como um todo. Certamente o SILP contribuirá significativamen-

Em solos arenosos, a cobertura permanente

te para o fortalecimento do agronegócio brasileiro, conciliando

com plantas ou com palha é um dos fundamen-

rentabilidade com conservação dos recursos ambientais.

tos do SILP. A cobertura do solo reduz as perdas de água por evaporação, o que é relevante
em solos com baixa capacidade de armazenamento de água disponível às plantas. A redução
dos picos de temperatura do solo nas horas
mais quentes do dia é outro importante benefício da cobertura do solo, com reflexos positivos
sobre a absorção de água e nutrientes pelas
raízes, bem como sobre a eficiência de processos intermediados por microrganismos, como
a fixação biológica do nitrogênio. Além disso,
a cobertura do solo minimiza o processo erosivo, diminui o selamento superficial, melhora a
plantabilidade da soja e reduz a emergência de
plantas daninhas. Nesse sentido, é fundamental o planejamento das espécies a serem cultivadas ao longo do tempo, evitando que o solo
fique descoberto.
Um modelo de SILP que pode ser utilizado
como referência em solos arenosos é a rotação de dois anos com pastagem perene com
dois anos de soja. Entre as duas safras de soja
é cultivada pastagem anual, de tal forma que na
primavera/verão metade da área da fazenda é
utilizada com soja e a outra metade com pastagem perene e no outono/inverno toda a área
cultivada da fazenda é ocupada com pastagens.
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PROGNÓSTICO CLIMÁTICO
E A AGRICULTURA DO
PARANÁ EM 2022
Os oceanos são os principais reguladores do clima na Terra de-

influenciaram desde então, na ocorrência de

vido sua capacidade de armazenar calor e gigantescas dimen-

um clima mais seco, com chuvas irregulares e

sões, ocupando 70% da área do planeta. O oceano Pacífico é o

invernos mais rigorosos no Paraná. A partir de

maior deles, preenchendo 32% da superfície do globo e influen-

agosto de 2021, o La Niña se configurou e vem

ciando o clima do mundo todo.

se mantendo. Há uma grande probabilidade
do fenômeno se entender durante todo o ano

Uma das principais alterações que ocorre no oceano Pacífico é

de 2022 (Figura 1).

o fenômeno ENOS El Niño/La Niña, que é a variação da temperatura da superfície do Pacífico equatorial e que, por sua vez,

Assim, o prognóstico revela um alto risco de

interfere nos padrões de temperatura e chuva na América do

entradas de massas polares de forte inten-

Sul. A La Niña, que é o resfriamento das águas do Pacífico, está

sidade no outono/inverno, além de indicar

associada à ocorrência, no Sul do Brasil, de temperaturas mais

maior probabilidade de ocorrência de chuva

baixas no outono/inverno e menores quantitativos de chuva e

abaixo da normal climatológica para os meses

o oposto ocorre na condição de El Niño, com o aquecimento das

de maio, junho e junho de 2022 (Figura 2). Essa

águas do Pacífico equatorial.

tendência de um clima mais seco se estende
durante todo o ano de 2022. Outro agravan-

Devido a essa forte correlação do fenômeno ENOS com o clima,

te é a conjectura de distribuição irregular de

os modelos de previsão em médio/longo prazo (1 a 6 meses),

chuvas ao longo das estações, que é um sério

utilizam, além de outras variáveis, as temperaturas do oceano

problema para a agricultura.

Pacífico. Desde meados de 2019 a temperatura do oceano Pacífico alterna entre La Niña e Neutralidade e, ambas as condições
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Clima e agricultura 2022

Figura 1. Previsão probabilística ENOS baseada em modelo IRI/CPC. Fonte: IRI

PRECIPITAÇÃO TOTAL PREVISTA
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Clima e agricultura 2022

ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO PREVISTA

Figura 2. Total de precipitação e anomalias de precipitação previstas para maio, junho e julho de 2022. Elaborada em Abril/2022. Fonte IMMET.

Agricultura – Nesse contexto de previsão cli-

sistema de plantio direto. Essa técnica melhora os atributos fí-

mática de chuvas irregulares e abaixo do espe-

sicos e químicos do solo, favorece o aumento de infiltração da

rado, além de ocorrência de baixas temperatu-

água, aprofunda as raízes da cultura, reduz a temperatura e a

ras, o panorama para a agricultura e pecuária

evaporação do solo, e mantém a água disponível para as plan-

durante o ano de 2022 é desafiador. No ou-

tas em períodos de estiagens fracas e moderadas.

tono/inverno culturas como café e silvícolas
recém-plantadas, hortaliças, tomate, entre

Caso os prognósticos climáticos se confirmem, outras culturas

outras, além dos viveiros em geral, devem ser

como cafeeiro adulto, cana-de-açúcar, mandioca e frutíferas

protegidos com coberturas, aquecimento ou

também poderão ser prejudicados pelo frio, seca e má distri-

irrigação, caso haja previsão de ocorrência de

buição das chuvas, dependendo da intensidade dos eventos e

geadas. Para acompanhar a previsão, o IDR-

do estádio fenológico que se encontra a lavoura.

-Paraná e SIMEPAR disponibilizam o Serviço
Alerta Geada.

Por outro lado, culturas que necessitam de frio e que são pouco
exigente em água, como o trigo, aveia e as frutíferas tempera-

Na primavera, dependendo da intensidade

das, podem ser beneficiadas pelo La Niña.

das estiagens sinalizadas pelos prognósticos,
às grandes culturas como soja, milho e feijão
podem sofrer atraso na semeadura, germinação desuniforme da lavoura, crescimento inadequado das plantas e mau desenvolvimento
dos grãos. Recomenda-se ao produtor, escalonar a semeadura em talhões com cultivares de ciclos diferentes sempre que possível,
manter o equilíbrio nutricional e sanidade das
plantas, utilizar sementes de boa qualidade e
não empregar população superior à indicada.
Para melhorar a estrutura do solo e o armazenamento da água no sistema, sugere o cultivo
e a incorporação de plantas de cobertura em

10

Angela Costa e Heverly
Morais Agrometeorologistas
IDR-Paraná IAPAR-EMATER Maio/2022

Inovação a todo tempo.

UM HÍBRIDO DE

COMPROMISSO E

orgulho

Há 10 anos, a Morgan oferece híbridos de milho
com desempenho superior para grão e silagem.
Investimos constantemente em pessoas,
pesquisa, inovação e melhoramento genético
para entregar o que o produtor realmente
busca: maior potencial em todo o ciclo
e mais resultados na colheita.
Conheça nossos produtos:
morgansementes.com.br
/MorganSementes
/morgansementesoficial

Uma marca

Academia Integrar

ÁREA TÉCNICA APRIMORA
ALTA PERFORMANCE
A capacitação é um dos caminhos para o cumprimento da ROTA

eventos similares, trabalharam na “construção

843, e para a própria perenidade da Integrada.

de um conteúdo robusto, com cronograma sincronizado. E, investimos atenção especial na

A Academia Integrar, lançada em 2021, em parceria com a Mo-

seleção dos instrutores, para garantir precisão

saic, foi mais uma iniciativa focada no aperfeiçoamento do time

e qualidade ao curso”, destaca Fabiana.

técnico da cooperativa, realizada com muito sucesso. Os participantes atingiram desempenho máximo e entregam aos cooperados a experiência adquirida no treinamento.
E, já começou a edição 2022 da Academia. A nova oportunidade
contempla 30 profissionais, entre técnicos agrícolas, agrônomos
e coordenadores técnicos. Durante este semestre, os colaboradores vão participar de uma programação direcionada não apenas para a lapidação de suas habilidades profissionais. Há, também, um módulo voltado ao autoconhecimento e performance.
A supervisora de RH da Integrada, Fabiana Shimoda, conta que
juntas, Integrada, Mosaic e a empresa Verte, especialista em
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“Nos empenhamos, para elevar o padrão
técnico do time Integrada”, afirma a supervisora
de RH da Integrada, Fabiana Shimoda.

Alta Performance

A abertura, no Hotel Crystal, em Londrina, foi

PROGRAMAÇÃO DE ALTO NÍVEL

acompanhada de forma presencial pelo diretor

Esta edição da Academia Integrar tem quatro módulos no for-

vice-presidente da Integrada, João Francisco

mato híbrido, alguns presenciais, outros virtuais. Entre os te-

Sanches Filho e pelo superintendente adminis-

mas, Gestão da Produtividade, aspectos técnicos específicos,

trativo financeiro, Akio Cyoia.

como interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, e outros. Há, ainda, o módulo Vendas de Valor, e o final,
de valorização pessoal.
O gerente regional de vendas da Mosaic, Thiago Menezes, demonstrou confiança no curso e nos técnicos selecionados pela
Integrada. “Pessoas são o bem mais precioso, por essa razão, a
Mosaic foca na capacitação permanente. Esse treinamento foi
planejado para entregar um conteúdo que impacte de forma
muito positiva na vida profissional e pessoal de todos. A parceria com a Integrada vem de longa data, e vai se manter, com

Akio Cyoia, superintendente
administrativo financeiro, disse que confia “nos
profissionais da linha de frente da cooperativa”.

iniciativas como essa”.

Sanches Filho destacou a parceria com a Mosaic, “com um retorno valioso, como essa capacitação, que é um legado transferido pela
cooperativa aos profissionais, para toda a vida
deles”.
O gerente de vendas da Mosaic,
Thiago Menezes, acredita na força da parceria com a
Integrada, como base para a Academia Integrar 2022.
Além do conteúdo teórico, a agenda dos participantes da Academia Integrar 2022 inclui atividades inovadoras para o formato. Foi desenvolvida a iniciativa Gamificar para Engajar.

O diretor vice-presidente da Integrada,
João Francisco Sanches Filho, “parceria valiosa
com a Mosaic proporcionou a segunda edição
da Academia Integrar”.

Os profissionais formaram cinco equipes, e vão competir entre
si, durante os módulos. A ideia é estimular disputas saudáveis
para desafiar a automotivação. Além disso, a gamificação é uma
estratégia que contribui para o aprimoramento e fortalecimento
do trabalho em equipe, afirmam os idealizadores da proposta.

Akio Cyoia lembrou que, mesmo com os desafios da safra passada, “os 140 profissionais da

A agrônoma Izabelle Ribeiro, foi transferida há pouco tempo

linha de frente da cooperativa entregaram os

para a unidade de Barra do Jacaré, município ligado à Regional

melhores resultados. Agora, se aperfeiçoam

Cambará. “Esse treinamento caiu como uma luva, porque um lo-

para buscar na safra de inverno o que o clima

cal de trabalho novo exige foco e determinação, especialmente

prejudicou no verão. São um time seleto, no

para lidar com pessoas. Tenho certeza de que o curso vai me

qual podemos confiar”.

preparar melhor para a nova função”.
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Academia Integrar

Alta Performance

O gerente técnico, Wellington Furlaneti, observou que 20% do

INSTRUTORES PRIMEIRA LINHA

time técnico da Integrada está na lista da Academia Integrar

Na programação dos módulos foi dedicado es-

2022. “E, não é por acaso. A Integrada tem investido fortemente

paço exclusivo para personalidades de várias

na área técnica, porque os gestores sabem o grande volume de

áreas que vão transmitir suas experiências

negócios que é fechado nesse setor, junto com o time comercial.

para enriquecer o conceito da Academia Inte-

Já colhemos frutos da primeira edição, e, tenho certeza de que

grar.

vamos avançar ainda mais rápido a partir dessa qualificação”.
Na abertura do curso, o montanhista há 40
anos, Thomaz Brandolin, fez uma palestra
cheia de inspiração. O esportista foi o primeiro
brasileiro a pisar no Polo Norte Geográfico, fez
uma caminhada solitária pela calota polar do
Ártico canadense, liderou a primeira expedição
brasileira ao Monte Everest , na Cordilheira do
Himalaia, entre outras conquistas.
O gerente técnico, Wellington Furlaneti,
afirma que a Integrada tem investido fortemente na área
técnica, e tem colhido resultados promissores.

“Eu busco despertar nas pessoas sentimentos
de motivação, organização, dedicação, e cooperação, através do relato das minhas experiências. Minha palestra segue quatro linhas de

CHEF +

raciocínio: planejamento, trabalho em equipe,

A primeira disputa levou os participantes para a cozinha. Um

liderança e quebra de paradigmas, ou inova-

cardápio foi previamente elaborado, e exigiu cooperativismo

ção. Espero ajudar a desenvolver pessoas,

para o sucesso da prova. A dinâmica foi uma forma de estimular

a fazê-las acreditar que são capazes. Afinal,

a integração, despertar para a importância de planejar ações, a

quando decidi viajar sozinho para o Polo Norte,

liderança, comunicação, organização e foco, além do aprendiza-

o que mais escutei foi que era impossível”.

do compartilhado.
Para o agrônomo Henrique de Alcântara, da
O envolvimento e animação dos participantes na dinâmica foi

Regional São Paulo, “participar da Academia

intenso e satisfatório. O júri, formado pela supervisora de RH,

Integrar é gratificante, porque é uma forma de

Fabiana Shimoda, o gerente técnico, Wellington Furlaneti, o co-

reconhecimento da cooperativa ao meu traba-

ordenador de insumos, Vanderlei Felipe Junior, e o gerente de

lho. Quero aproveitar cada momento do curso,

insumos, Fabrício Padilha, aprovou o resultado dos grupos.

para devolver ao cooperado e à cooperativa
um desempenho melhor, mais qualificado”.

Para quem está cursando a Academia Integrar 2022, a experiência já começou válida. O técnico agrícola, Emerson Vitório,

A formatura da segunda turma da Academia

ligado à Regional Ubiratã, tem 14 anos de Integrada e está cheio

Integrar está marcada para o dia 29 de julho,

de boas expectativas. “Essa atualização chegou em um momen-

e será presencial. Na agenda, a apresentação

to importante, porque precisamos aperfeiçoar nosso trabalho

dos trabalhos, reconhecimento, certificação,

junto ao cooperado para a safra de inverno. É a hora de mostrar

e a merecida celebração. “Nos empenhamos,

que somos consultores, e não apenas técnicos”, avalia Emerson.

para elevar o padrão técnico do time Integrada. Temos certeza de que o retorno será à altura”, aposta Fabiana.
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Consulado do Japão

Jorge Hashimoto com a honraria
entregue pelo Cônsul do Japão, Hamada Keiji.

HONRARIA: CONSULADO DO JAPÃO
NO PARANÁ PRESTA HOMENAGEM
AO PRESIDENTE DA INTEGRADA
O respeito às origens e à família tem valor inestimável. E, sen-

O Cônsul-Geral para o Paraná, Santa Catarina

do genuíno, esse legado pode ser transmitido para o ambiente

e Rio Grande do Sul, Hamada Keiji, veio espe-

profissional, com resultados promissores.

cialmente de Curitiba, sede do Consulado, para
render a homenagem a Jorge Hashimoto na

Prova dessa conduta foi a honraria que o Consulado do Japão

matriz da Integrada.

no Paraná entregou ao diretor presidente da Integrada Cooperativa Agroindustrial, Jorge Hashimoto, dia 20 de maio.

Com pontualidade precisa e peculiar aos japoneses, a cerimônia teve início às 14 horas.
O Cônsul Hamada Keiji fez a leitura da homenagem em japonês e em português. Destacou
que o reconhecimento se deve às ações de
Jorge Hashimoto não só para manter, mas
também com o intuito de difundir a cultura
japonesa, modelo de perseverança diante de
adversidades, e de resiliência na busca pela
superação de desafios. E também, em apoio
ao intercâmbio entre o Brasil e o Japão.
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Honra ao Mérito

Ao final da leitura, o Cônsul entregou o certificado de reconhecimento nas mãos do dirigente da Integrada.
Jorge Hashimoto prestou tributo à memória
do avô e da mãe, referências para ele de força e caráter. O presidente da Integrada agradeceu a homenagem e reforçou que 20% dos
mais de 11.500 cooperados têm ascendência
japonesa. “Temos orgulho da nossa origem,
pois nossa história milenar é exemplo para o

Esposa e filhas do presidente da Integrada prestigiaram
a entrega da honraria que reconheceu as ações de Jorge
Hashimoto para a divulgação da cultura japonesa e apoio
ao intercâmbio entre Brasil e o Japão.

mundo”.
Após a cerimônia, a Integrada presenteou o
Cônsul e a assessora executiva do Consulado,
Kubomi Márcia Kajiwara. Cada visitante recebeu uma garrafa térmica e ambas as versões
do Café Coperatto, tradicional e extra forte.
Em seguida, Hashimoto acompanhou a comitiva do Consulado a uma visita à Regional Londrina da Integrada. No espaço, foi apresentada a histórica máquina de beneficiamento de
café, um dos produtos cultivados por mãos
japonesas no Paraná, desde a década de 1940.
Outros produtos e serviços da Integrada foram apresentados aos visitantes, como a linha
de nutrição para pets da Integrada, e a corretora de seguros.
Em abril de 2014, já como diretor presidente
da Integrada, Jorge Hashimoto, viajou ao Japão como membro da comitiva que formou a
42ª Missão Econômica da Câmara do Comércio
Brasil-Japão do Paraná. O intercâmbio buscou
aproximação com instituições que representavam o governo japonês, além de contato com
empresários do setor privado.

O Cônsul do Japão, Hamada Keiji, conheceu a histórica
máquina de beneficiamento de café, preservada na matriz da
Integrada, em Londrina/PR.
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INTEGRADA: CURSO PARA
CONSELHEIROS COOPERATIVOS
APERFEIÇOA LIDERANÇAS PARA
A GESTÃO FUTURA
Começou a quarta edição do Programa de Certificação de Con-

de toda a área de atuação da Integrada. É a

selheiros Cooperativos, implantada pela Integrada Cooperativa

oportunidade para ampliar conhecimentos em

Agroindustrial, e organizada pelo ISAE - Instituto Superior de

gestão financeira, governança corporativa,

Administração e Economia do Mercosul, ligado à FGV – Funda-

mercado e outros temas, através de discipli-

ção Getúlio Vargas.

nas ministradas por especialistas.

A capacitação retoma o formato presencial dos treinamentos

Na abertura, em abril, o diretor presidente da

e atualizações na cooperativa. As aulas acontecem na matriz,

Integrada, Jorge Hashimoto, observou que

em Londrina/PR, até dezembro. Participam 43 cooperados,

“o curso realmente busca formar lideranças,
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Clayton Caetano, gestor da unidade de Londrina, do ISAE/FGV, comentou sobre o avanço da
Integrada, ao realizar uma nova capacitação,
“com o grande diferencial de ter registrado em
seu estatuto a exigência de um preparo desse nível para os candidatos a seus conselhos”,
ressaltou.
Na abertura do curso,
o diretor presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, reforçou o
compromisso de todos com a perenidade da cooperativa.
para preparar os futuros administradores que vão garantir a
continuidade da Integrada, que é dos cooperados”.
Hashimoto apresentou um histórico da cooperativa, desde a
fundação, há 26 anos, com 28 produtores que enfrentaram a
desconfiança do mercado e outras dificuldades. “Mas, a Integrada já nasceu grande, porque fechou o primeiro ano de existência com mais de mil cooperados e quase 100 milhões de re-

Clayton Caetano, gestor do ISAE/FGV em
Londrina, destacou “o grande diferencial da
Integrada, que registrou em seu estatuto a
exigência de um preparo desse nível para os
candidatos a seus conselhos”.

ais em faturamento, prova da dedicação de todos”.
O curso, lançado em 2013, foi atualizado, esO administrador ainda apresentou a Integrada em números,

pecialmente, em relação às mudanças globais

até o final de 2021, quando faturou R$5,9 bilhões, com 11.500

provocadas pela pandemia de Covid-19. “Fo-

cooperados e dois mil colaboradores. E, falou sobre o planeja-

ram mantidos os três pilares do Programa,

mento estratégico da Integrada 2021-2025, o ROTA 843, que

cooperativismo, relacionamento e gestão,

projetou 8 bilhões de reais em faturamento, 4% de margem lí-

porém, com ajustes em disciplinas voltadas

quida e 3 de alavancagem. “Acreditamos que será preciso rever

à gestão financeira, como reflexo da própria

essa projeção, pois os resultados são diariamente superados”,

mudança na economia mundial”, é o que expli-

adiantou Hashimoto.

ca a coordenadora do curso, Denise Basgal.

SESCOOP
O curso tem o apoio do Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, ligado à OCEPAR. Assegurar o
processo de governança nas cooperativas e a longevidade das
instituições é o principal objetivo do Programa, afirmou o superintendente do Sescoop Paraná, Leonardo Boesche. “E, a
Integrada é uma das cooperativas que mais valoriza essa capacitação, tanto que lançou a quarta edição, das 79 turmas que o
Sescoop já formou”, destacou Boesche.
A Integrada formou mais de 100 conselheiros cooperativos,
desde a primeira edição implantada na cooperativa. Com esta

Denise Basgal, coordenadora do curso,
informou que o conteúdo foi atualizado “com
ajustes em disciplinas de gestão financeira, como
reflexo de mudanças na economia mundial”.

quarta turma, serão quase 150 cooperados habilitados e competentes para compor os Conselhos e contribuir com o futuro
que é construído todos os dias.
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A gestora reforça o sucesso da dinâmica educacional na Inte-

O coordenador observou que o organograma

grada, “como resultado do fortalecimento da parceria entre a

da Integrada foi ajustado em 2018, quando

cooperativa, o ISAE e o Sescoop, o que nos leva a acreditar que

foram atualizadas algumas estruturas, “inclu-

as expectativas da instituição e dos participantes estão atendi-

sive o Conselho Administrativo, que teve as

das ao longo desse período”, complementa Denise.

vagas ampliadas de sete para nove, porque a
Integrada cresce rápido e, a gestão precisa ser

Uma das disciplinas que mais sofreu os reflexos da pandemia

cada vez mais profissional e preparada, para

foi o Direito. A advogada e mestra na área, Micheli Mayumi

acompanhar o ritmo dos cooperados e dos ne-

Iwasaki, afirmou, na primeira aula de Direito Cooperativo que

gócios”, avalia Pedro Crusiol.

ministrou, que “há vários projetos de lei sendo aprovados ou
alterados o tempo todo”. Um exemplo foi a Agenda Institucio-

A cooperada Ivone Aparecida Cavassini Con-

nal das Cooperativas Brasileiras 2022, aprovada um dia antes

soni, da Regional São Paulo, integra o recém-

do início do curso na Integrada. Micheli também revelou que o

-criado Núcleo Feminino da unidade paulis-

avô foi cooperado de uma antiga instituição, “por isso, tenho

ta. Ela vem para o Programa de Certificação

ligação com o setor cooperativo, o que estimulou meu interesse

cheia de boas expectativas. “Na primeira aula,

pelo Direito ligado ao setor”.

a professora já foi além da minha ideia sobre

LÍDERES DO FUTURO

o curso. Vou me dedicar a melhorar meus conhecimentos sobre gestão, que serão úteis

Para a quarta turma do Programa de Certificação de Conselhei-

tanto para a cooperativa, como para minha

ros Cooperativos, foram convidados cooperados líderes nas re-

propriedade. Só ganhei ao aceitar esse desa-

giões onde atuam, informou o coordenador de cooperativismo

fio”, afirma Ivone.

da Integrada, Pedro Henrique Teixeira Crusiol. “São lideranças
alinhadas com o olhar para a governança e sustentabilidade da
cooperativa, com esse objetivo de garantir a perenidade da instituição”, esclarece Pedro.

Para a cooperada da Regional São Paulo,
Ivone Aparecida Cavassini Consoni, melhorar
seus conhecimentos sobre gestão,
será útil tanto para a cooperativa, como
para a propriedade dela.

O coordenador de cooperativismo da Integrada, Pedro Henrique
Teixeira Crusiol, afirma que os participantes “são lideranças alinhadas
com o olhar para a governança e sustentabilidade da cooperativa, com
o objetivo de garantir a perenidade da instituição”.

20

Gestão Futura

O vice coordenador do Núcleo de Cooperados
de Mauá da Serra/PR, Rafael Allan Vanzella,
busca melhorar sua visão de gestão
estratégica, com o conteúdo do curso.

Para o vice coordenador do Núcleo de Cooperados de Mauá da Serra/PR, Rafael Allan
Vanzella, “participar de uma capacitação
desse nível significa buscar a superação, não
se acomodar. Eu tenho vários colaboradores,
portanto, acredito que o conteúdo do curso
vai fortalecer meu relacionamento com eles, e
melhorar minha visão de gestão estratégica. É
preciso conhecer o mercado para ser assertivo”, afirma o cooperado.
Ser um porta-voz dos cooperados e da própria Integrada, e auxiliar na tomada de decisões adequadas, é o que o coordenador do
Núcleo de Cooperados de Bandeirantes/PR,
Carlos Ribeiro da Silva Netto espera, ao cumprir a agenda do Programa de Certificação
de Conselheiros Cooperativos. “Somos todos
produtores e, estamos ligados aos mesmos
objetivos, como cooperados da Integrada. Ao
participar dessa capacitação, nos propomos
a entregar o melhor para ambos os lados, em
benefício de todos”, declara.

Dia das Mães

MÃES RECEBEM
HOMENAGEM DA INTEGRADA
Para comemorar o dia das mães, a Integrada transmitiu uma

A live foi aberta pelo diretor secretário da In-

live, no canal da cooperativa no YouTube. Desta vez, o evento

tegrada, Sérgio Otaguiri, que cumprimentou

on-line convidou mulheres que tiveram a maternidade desa-

todas as mães pela dedicação e força na mis-

fiada por situações diferentes, e que mostraram que amor de

são de cuidar e educar pessoas. “É um cuidado

mãe é um só, independente do que a vida entrega. E, também,

para a vida toda, e precisamos reconhecer a

uma mãe que tem filhos típicos, o amor é o mesmo.

diferença que o amor de uma mãe faz para um
filho”, observou o gestor.

DEPOIMENTOS DE AMOR
A esposa de cooperado e integrante do Núcleo Feminino de Londrina, Marina Muraoka,
tem dois filhos. O mais novo, hoje com 20
anos, tem intolerância ao glúten e, para completar, intolerância ao leite e a quaisquer de
seus derivados.
Mas, a mãe sofreu junto com o filho por 17
Sérgio Otaguiri, diretor secretário da Integrada,
abriu a live em homenagem às mães. “Ser mãe é
um cuidado para a vida toda”.
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anos, até receber o diagnóstico definitivo.
“Ele tinha dermatites muito fortes, dores de
estômago, sintomas que os médicos tinham

Depoimentos de Amor

dificuldade em identificar como quadro de
doenças mais comuns”, relata Marina.
A peregrinação a médicos e clínicas para exames, era seguida por dias com dores e mal-estar
geral. Foi suspenso o uso de shampoos comuns,
abolidos produtos de limpeza com aromas, enfim, toda a rotina da família foi alterada na busca
pela redução das alergias e dores do filho.

Cooperada Marisa Parreiras com a família, “ser mãe
foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida”.
Outra esposa de cooperado enviou um vídeo cheio de sorrisos e manifestação de amor. Marisa Parreiras é participante do Núcleo Feminino de Cornélio Procópio. Marisa relatou,
emocionada, que “é muito forte o amor de uma mãe por um
filho, não tem palavras, não tem explicação. Quando crianças,
a gente brinca, cuida, educa, tem que curar, ajuda no dever de
casa, disciplina, o que dói na gente também, enfim, o dia de

Marina Muraoka, “a maior alegria de uma mãe
é ver o filho saudável e feliz”.

uma mãe é muita emoção”.
Marisa tem dois filhos, um rapaz e uma moça. Ela afirma que

E, quando as especificidades foram identifi-

levanta e deita pensando neles. E, conta que, quando crescem,

cadas, começou outra jornada para Marina,

coração de mãe não muda, “continua o mesmo, só mudam as

aprender uma nova culinária, livre de leite

preocupações”, relata, rindo. E, complementa, rapidinho, que

e glúten. “O desafio foi grande, porque pra-

a mãe continua por perto, para apoiar no que for preciso,

ticamente todo ingrediente tem derivados,

“porque uma mãe não desiste do filho, nunca”, declara.

ou traços, como indicam os rótulos desses
componentes. Me transformei em uma espe-

A filha casou e foi morar no México, “haja coração para su-

cialista em leitura de rótulos de farinhas, por

portar a filha longe de mim, mas eu vou aguentando porque

exemplo”, relatou Marina.

converso com ela todos os dias, pelo aplicativo de conversas.
Quando falo com ela, meu coração tranquiliza”, conta a mãe,

A adaptação envolveu toda a família, mais

derramando amor nas palavras.

uma vez. E, nova missão surgiu para Marina.
O filho passou no vestibular, e, com a alegria

E, o amor de mãe foi duplicado no netinho, filho do rapaz. “É

veio a preocupação com o cardápio do res-

a paixão da minha vida. Tudo o que fizemos pelos filhos, que-

taurante universitário. “Vou fazer contato

remos fazer também para o neto. Ele tem pai e mãe, mas a

com a nutricionista, para saber se é possível

gente (ela e o marido) tem muito amor para dar, é muito amor,

preparar alimentos para o caso do meu filho.

ele ilumina a nossa casa. É bom demais ser mãe, foi a melhor

Se não for possível, não vou desanimar, passo

coisa que aconteceu em minha vida”.

a procurar outra alternativa”, revela.
Para a analista de relacionamento, e organizadora da live, LíSobre a surpresa que a maternidade do se-

gia Savioli, “esse ano, a ideia foi homenagear as mães com his-

gundo filho proporcionou, Marina Muraoka

tórias de mães cooperadas e colaboradoras que passam por

manifesta resiliência e força. “A maior alegria

situações muito diferentes das que naturalmente nós, mães,

de uma mãe é ver o filho saudável e feliz. Não

já enfrentamos. Com o acréscimo do testemunho de uma mãe

descanso enquanto ele não estiver assim”.

que se realiza nos filhos e no neto, foi intenso e emocionante”.
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Depoimentos de Amor

O último depoimento, com a mesma carga de emoção, foi

fazer, e como proceder para o melhor desen-

concedido pela colaboradora da Integrada, Marcelly Cosme

volvimento dele, e também procuramos be-

Gobbo. A história da auditora da cooperativa é intensa, ape-

nefícios legais para famílias de autistas, como

sar do filho ter apenas quatro anos. O pequeno é portador de

garantia de uma vaga em escola pública, com

TEA – Transtorno do Espectro Autista.

uma professora exclusiva para ele, e estamos
buscando outros benefícios que são de direi-

Marcelly conta que chegar ao diagnóstico de autismo não foi

to, como: isenção do IPVA e do IPTU. Agora, o

simples, e compartilhou um pouco dos caminhos que percor-

desafio é manter as terapias e integrar nosso

reu, com o marido e a criança, até receber o laudo formal.

filho na sociedade”, adianta Marcelly.
Não é difícil imaginar o tamanho do amor
dessa mãe, que acumula incertezas, suporta
a incompreensão de muitas pessoas, e ainda
é apoio do marido e da filhinha, que veio logo
em seguida. “Entendemos que somos uma
família atípica, por isso, planejamos nossos
passeios pensando no conforto e diversão
do nosso filho, nada vai abalar o amor que eu
tenho pelo meu filho e pela minha família”, declara Marcelly, com a força de uma mãe.
A auditora compartilhou sua experiência porque disse que vê um estereótipo do autista

Colaboradora Marcelly Cosme Gobbo, “nada vai
abalar o amor que eu tenho pelo meu filho e pela
minha família”.

que mais prejudica do que beneficia o portador do transtorno, e a família. Marcelly pede
que a sociedade seja mais acolhedora e solidária com pessoas atípicas. “Não só o autista

Quando o filho tinha um ano e oito meses, os pais perceberam

e a família se sentem excluídos, mas todas as

que ele não olhava diretamente nos olhos, falava apenas a pa-

pessoas consideradas fora do padrão. Isso é

lavra “não”, e tinha estereotipias com as mãos quando estava

cruel e dificulta o desenvolvimento e a adap-

feliz. Foi quando começaram as consultas a diferentes neuro-

tação de quem vive essa realidade. Nós que-

logistas e outros especialistas, nunca com um diagnóstico de-

remos preparar nosso filho para crescer com

finitivo. “Passamos por situações traumáticas, e dias de muita

amor e sabedoria. Esperamos que o mundo o

angústia”, relata Marcelly.

receba, e a todos os considerados diferentes,
da mesma forma”. O final dessas histórias é

Apenas quando o filho já tinha três anos, uma neurologista

um só, amor de mãe não tem tamanho, tem

confirmou o diagnóstico de TEA. “Com o laudo formal, a ques-

amor.

tão ficou um pouco mais leve, pois sabemos o que devemos
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AUTISMO – INTEGRADA APOIA
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
O TEA – Transtorno do Espectro Autista, é uma condição com a

encaixam, em referência à diversidade e à im-

qual muitas crianças nascem. Por essa razão, elas se relacionam

portância da inclusão do autista na família, e

com o mundo de forma diferente. É preciso atenção, pois o diag-

na sociedade.

nóstico precoce é importante para auxiliar na qualidade de vida
da criança e da família.

Em Londrina, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Jairo Tamura, apoia e organiza

As estatísticas mostram que uma, a cada 54 crianças no mundo,

campanhas de conscientização para a detecção

nasce autista. O índice seria o mesmo no Brasil.

precoce do autismo, como a que aconteceu em
abril. “Muitas famílias não observam que a crian-

Foi estabelecido o dia 02 de abril como o Dia Mundial de Cons-

ça tem autismo, porque alguns sinais passam

cientização para o Autismo. Azul é a cor oficial das campanhas

despercebidos. Nossa proposta é alertar as pes-

e ações de conscientização para o autismo. Muitos prédios pú-

soas para redobrarem a atenção aos seus filhos,

blicos e de empresas privadas ficam iluminados com azul, como

e a outras crianças. Às vezes, quem não convive

manifestação de apoio à causa.

de perto pode perceber as diferenças mais fácil.
Iniciar cedo o acompanhamento especializado

O tradicional laço, símbolo mundial de inúmeras campanhas

transforma para melhor a vida da criança, e de

em defesa da vida, ganha colorido e aparência de peças que se

todos que convivem com ela”, enfatiza Jairo.
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Integrada apoia campanha

da Integrada, Marcelo Peluso, “apoiar a campanha de conscientização para o autismo, é uma das prioridades da cooperativa.
A adesão está alinhada com nossa missão de atuar, também,
pelos interesses da comunidade, e pela valorização de pessoas,
um dos princípios do cooperativismo”.

Vereador e presidente da Câmara Municipal
de Londrina, Jairo Tamura, “quando nos
conscientizamos, fazemos um mundo melhor
para todos”.

FIQUE ALERTA
Há sinais que podem indicar uma criança com TEA. Ela não olha
direto nos olhos de quem fala, pode ser extremamente sensível
a sons mais altos e ao contato físico, o relacionamento com outras pessoas é bastante restrito, pode apresentar movimentos

Desde 2017, o vereador londrinense dá visibi-

repetitivos.

lidade à causa através de uma campanha com
peças como cartilha, outdoors, banners, pa-

Há casos em que os sinais são mais complexos, e podem indicar

lestras em escolas, e outros eventos e ações,

outras situações, por isso, podem ser confundidos. Criança hi-

inclusive de forma lúdica, para divulgar da for-

perativa, ou muito passiva (sem atividade natural para a idade),

ma mais abrangente possível a importância da

choros ou risos repentinos, sem causa aparente, crianças que

percepção para o TEA.

rejeitam de forma radical alterações na sua rotina, ou do ambiente no qual vivem. Esses, também podem ser indícios de que

“A campanha, com várias ações, se concentra

a família tem um autista em casa.

no mês de abril, assim como fazemos há cinco
anos”, reforça Jairo Tamura.

INTEGRADA É SENSÍVEL À CAUSA
A Integrada apoia a iniciativa. A cooperativa é

Um neurologista, ou um psiquiatra, podem ajudar no diagnóstico do autismo. Confirmado, a criança precisa ser acompanhada
por uma equipe multidisciplinar.

uma das patrocinadoras da cartilha com infor-

MEU FILHO É AUTISTA

mações e orientações sobre o TEA, em forma

A auditora interna da Integrada, Marcelly Cosme Gobbo, tem

de desenhos e textos de fácil compreensão. A

o Davi, hoje com quatro anos, portador de TEA. Ela conta que

publicação é distribuída em escolas e outros

chegar ao diagnóstico de autismo não foi simples, e comparti-

locais públicos.

lhou um pouco dos caminhos que percorreu, com o marido e a
criança, até receber o laudo formal.

Também foram publicados posts sobre o assunto, nas redes sociais da Integrada, além da

Quando o Davi tinha um ano e oito meses, os pais perceberam

contribuição com matéria, em nosso blog. O

que ele não olhava diretamente nos olhos, falava apenas a pala-

Integradanews é uma janela de comunicação

vra “não”, e agitava as mãos para demonstrar alegria. Foi quan-

aberta para o mundo, pois o acesso é aberto

do começaram as consultas a diferentes neurologistas, nunca

e gratuito.

com um diagnóstico definitivo. “Ouvíamos que o Davi poderia
ser autista em algum nível, mas saíamos com mais dúvidas do

Durante o mês de abril, a fachada frontal da

que certeza das consultas. Passamos por situações traumáti-

matriz da Integrada, em Londrina/PR, foi ilu-

cas, como um especialista que cobrou 600 reais por 30 minutos

minada com a cor azul, como mais uma contri-

de consulta, fez testes físicos absurdos nele, e não confirmou

buição ao movimento de conscientização para

nem descartou o autismo. Fomos a otorrinos, porque ele não

o autismo.

atendia quando recebia ordens, descartaram surdez, fomos a
outros profissionais, sem uma definição sobre o diagnóstico real

Para o gerente de relacionamento institucional

do Davi. Vivemos dias de muita angústia”, conta Marcelly.
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Apenas em maio de 2021, quando o Davi já tinha três anos, uma
neurologista confirmou o diagnóstico de TEA. Para a família, a
certeza representou o fim da peregrinação a inúmeros especialistas, do custo elevado com consultas e exames que não entregavam respostas, e da incerteza sobre como cuidar do pequeno,
na rotina diária. “Com o laudo formal, a questão financeira ficou
um pouco mais leve, pois sabemos como proceder para o melhor desenvolvimento dele, e também conseguimos alguns benefícios legais para famílias de autistas, como garantia de uma
vaga em escola pública, com uma professora exclusiva para ele.
Estamos buscando outros benefícios, como isenção de IPVA e
de IPTU, porque vários tratamentos são pagos. Agora, o desafio
é manter as terapias e integrar o Davi na sociedade”, adianta
Marcelly.

Davi recebe atenção profissional
multidisciplinar, o que permite perspectivas
muito otimistas para o futuro dele.

A auditora compartilhou sua experiência com o Davi, porque
disse que vê um estereótipo do autista que mais prejudica do

Em abril, o governo do Paraná divulgou a li-

que beneficia o portador do transtorno e a família. “Apresen-

beração de 3 mil protetores de cinto de segu-

tam todo autista como isolado do mundo, em permanentes

rança para as pessoas (crianças e adultos) que

gestos repetitivos, reativo ao toque, e não é bem assim. O

possuem Carteira de Identificação da Pessoa

Davi foi diagnosticado como grau leve de autismo. Ele gosta

com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

de crianças, gosta de ir ao shopping, está adiantado na es-

O item também pode ser utilizado em mochilas

cola, lê as letras do alfabeto. As professoras, a psicóloga, a

escolares. A iniciativa é da secretaria estadual

fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional, estão muito oti-

da Saúde.

mistas com o desenvolvimento intelectual e emocional dele”,
relata Marcelly.
A mãe do Davi pede que a sociedade seja mais acolhedora e
solidária com pessoas atípicas. “Não só o autista e a família se
sentem excluídos, mas todas as pessoas consideradas fora do
padrão. Isso é cruel e dificulta o desenvolvimento e a adaptação de quem vive essa realidade. Nós queremos preparar
o Davi para crescer com amor e sabedoria. Esperamos que
o mundo o receba, e a todos os considerados diferentes, da
mesma forma”.

LEIS EM BENEFÍCIO DO PORTADOR DE TEA E
FAMILIARES
A Lei 12.764 de 27/12/2012 estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, no Brasil. A lei federal garante
tratamento digno para as pessoas com TEA, e os direitos que
conquistaram. Inclusive, discriminar uma pessoa com autismo
é crime.
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O governo do Paraná divulgou a liberação de
protetores de cinto de segurança para pessoas
com Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), o
documento inclui pais de crianças com TEA.

Integrada apoia campanha

Segundo a secretaria estadual da Justiça,
Família e Trabalho (Sejuf), mais de 3,4 mil paranaenses possuem o documento. Uma notificação no celular cadastrado vai passar as
orientações para fazer a retirada do protetor.
“O autista pode ter dificuldades em se expressar ao ser abordado. Com o protetor de cinto
que identifica essas pessoas, é possível realizar
uma aproximação diferenciada, principalmente em casos como acidentes”, disse o secretário
da Saúde, César Neves.
Em Londrina, foram aprovadas várias leis, propostas pelo vereador Jairo Tamura, que dão
suporte ao autista e sua família. Entre elas,
atendimento preferencial para pessoas com
autismo, carrinhos de mercado adaptados
para PCDs – pessoas com deficiência, testes de
triagem nas UBS – Unidades Básicas de Saúde,
vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA, laudo com prazo indeterminado.
“Precisamos fazer a nossa parte, respeitando
as leis e contribuindo para que elas sejam cumpridas. Quando nos conscientizamos, fazemos
um mundo melhor para todos”, acredita o vereador Jairo Tamura.
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Água

ÁGUA É PROTAGONISTA
NA INTEGRADA
O Dia Mundial das Águas, 22 de março, foi criado pela ONU –

A Integrada organiza e alinha seus programas

Organização das Nações Unidas, em 1993, para promover um

e projetos de sustentabilidade aos objetivos

esforço mundial de conscientização para a conservação e desen-

internacionais. Através da Política de Susten-

volvimento dos recursos hídricos do planeta.

tabilidade da cooperativa, foi desenvolvido o
Pensari, um amplo programa que prevê ativi-

Alinhados à OMS, os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sus-

dades de prevenção, recuperação e proteção

tentável, unem 193 países pelo fim da pobreza, proteção do Meio

de recursos ambientais, entre outros setores

Ambiente e outras iniciativas. Dos 17 objetivos principais, a meta

nos quais a sustentabilidade se aplica.

de número 6 é “garantir disponibilidade e manejo sustentável da
água e saneamento para todos”.

Um dos projetos é o Nossa Água, que promove a recuperação e conservação de nascentes,

As ações visam aumentar a consciência pública para a conser-

além de contribuir para a instalação de fossas

vação, preservação e proteção da água; aumentar a consciência

ecológicas, estratégia que evita a contamina-

dos governos, de agências internacionais, organizações não go-

ção do solo e da água de poços artesianos.

vernamentais e setor privado, e promover campanhas sobre a
importância da água.
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ARTESÃO DE NASCENTES
João Jamil Moreni Bernis é tecnólogo em Agronegócio e especialista em recuperação de nascentes. Jamil é parceiro da Integrada há 15 anos, no Projeto Nossa Água. Ele transforma uma mina
desativada, ou destruída, em uma fonte de água potável e útil
para a família do cooperado e para as atividades econômicas da
propriedade.
Jamil utiliza uma mistura feita com solo peneirado, cimento e
água, chamada de proteção solo-cimento, junto com pedras,
para disciplinar um novo trajeto para o líquido vital. O processo
de fabricação da argamassa é artesanal e muito interessante.
Entre as matérias primas, terra pura, sem folhas nem outros detritos, extraída ali mesmo, na margem da nascente. Outro componente é o pó de cimento, que permite secagem rápida.
Jamil Bernis, “recuperar minas é meu
trabalho, e tenho paixão pelo que faço”.

CAMPANHA PROPRIEDADE
SUSTENTÁVEL

Não é exagero considerar Jamil um verdadeiro artesão, quando
acompanhamos a tarefa dele, moldando a mistura com as próprias mãos, com calma e cuidado, espalhando e intercalando pedras e massa. Para Jamil, “a água é o elemento mais importante
da natureza, e sinto que cumpro uma função útil para as pesso-

Dentro do Nossa Água, foi criada a Campanha

as, ao restaurar minas. Gosto demais do meu trabalho. E, essa

Propriedade Sustentável, como estímulo à con-

iniciativa da Integrada entrega mais saúde e qualidade de vida

servação de nascentes e melhoria da qualidade

para o cooperado ”, declara o profissional.

de vida do cooperado e de sua família.
Em 16 anos, mais de 100 nascentes foram recuperadas com apoio da Integrada. Uma, fica no
município de Santo Antônio da Platina, Norte
Pioneiro do Paraná. A propriedade é do cooperado Integrada, Cristiano Arantes Fontana, e da
esposa, Bruna.
Através da Campanha de 2021, o casal foi contemplado com a recuperação da mina. Segundo a cooperada Bruna, “o prêmio veio na hora
certa, porque o local estava com problemas e o
volume de água tinha reduzido bastante. Agora, a água jorra do cano instalado, no espaço to-

Cristiano e Bruna (centro), e a equipe que
mostrou a força da união na recuperação da nascente.

talmente reconstruído. Está maravilhosa nossa
mina”, comemora. Além do consumo na casa, a
família utiliza a água nas atividades agropecuárias, especialmente, produção de leite.
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Para as analistas de sustentabilidade, Gabriela Meira e Larissa

PENSARI – SUSTENTABILIDADE
NA INTEGRADA

Akimoto, acompanhar a recuperação da nascente foi uma expe-

O Programa Pensari tem vários eixos, criados

riência gratificante. E, foram voluntárias na produção da massa

para reunir e sistematizar as ações de susten-

solo-cimento.

tabilidade da Integrada. O eixo PRESERVAR é

UM DIA ESPECIAL

dedicado à recuperação e conservação de nasGabriela observa que, “muitas vezes, as nascentes são o único

centes, através do Projeto Nossa Água, criado

recurso para se obter água para animais e para a família, no meio

em 2005, e premiado pela ANA – Agência Na-

rural. Elas também ajudam a formar os rios e córregos. Acom-

cional de Águas.

panhei uma recuperação de nascente pela segunda vez, através
da cooperativa e, ainda assim é surpreendente ver a água nova-

A Política Ambiental da Integrada foi consolida-

mente transparente. E, principalmente ver a alegria do coopera-

da em 2018, e o Pensari, reconhecido como um

do com o trabalho realizado”.

amplo programa a abrigar projetos e iniciativas
ligadas à sustentabilidade e suas aplicabilida-

Para Larissa, “foi fantástico aprender como o processo funciona.
É emocionante ver como a natureza resiste, e, como a técnica

des (ambiental, social, econômica etc).

não perfura o solo. Outro aspecto muito relevante é que uma

MAIS FRUTOS CONCRETOS

propriedade rural com uso sustentável da água em suas ativida-

As iniciativas de conscientização para a preser-

des agrícolas certamente agrega muito mais valor aos produtos,

vação ambiental na Integrada, também geram

à propriedade e ao negócio como um todo”.

resultados dentro da cooperativa. O analista
de logística, Leonardo Panont, que trabalha na

Um reforço, veio do trabalho voluntário dos colaboradores da In-

superintendência industrial e de operações, na

tegrada de Santo Antônio da Platina. Carlos Alberto Ravagnani

matriz da Integrada, propôs o fim do copo des-

afirmou que “foi ótimo ajudar. Além disso, é importante ir além

cartável no setor.

de nossas funções habituais. Não quero ser apenas mais um na
Integrada, temos que fazer a diferença”.

A ideia foi apoiada pelos colegas e gestores, que
passaram a utilizar copos de vidro e xícaras de

O atendente Luiz Henrique Ribeiro carregou pedras, sem perder

cerâmica, portanto, laváveis e reutilizáveis. A

o bom humor. “A campanha é um incentivo importante para os

limpeza e organização foi assumida por todos.

cooperados e também para nós, do atendimento, como um argumento a mais de vendas”, afirmou.

A proposta do colaborador foi exaltada pela
coordenadora de sustentabilidade da Integrada, Ana Lúcia de Almeida Maia, que resolveu
compartilhar a ação. Em 22 de março, Dia Mundial da Água, Leonardo reapresentou o projeto,
ilustrado com dados alarmantes sobre a contaminação da água. “Os plásticos, espalhados no
mar, são um risco para a população marinha do
planeta, e, por extensão, para todos nós”, reforçou o colaborador.
No Encontro da Sustentabilidade em comemo-

As analistas de sustentabilidade, Gabriela
e Larissa, animadas com a experiência. E, por
aprender como se faz a argamassa natural.
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ração ao Dia Mundial da Água, os colaboradores reunidos na sala milho, na matriz, conheceram melhor a proposta do colega. Leonardo

Campanha Propriedade Sustentável

A Starbucks está comprometida com o ciclo completo da
sustentabilidade, na atividade que desempenha. Tanto, que
certifica apenas produtores alinhados com seus ideais. A
Integrada tem cafeicultores certificados pela líder mundial
das cafeterias, exatamente por agregarem valor ao produto
através da observação a princípios ambientais e trabalhistas,
entre outros.
O superintendente industrial e de operações, Igor Beno Bourscheidt, elogiou a iniciativa. “É simples, mas corajosa, pois é uma
mudança de hábito que exige disciplina de todos, e estamos empenhados”.
O diretor secretário, Sérgio Otaguiri, lembrou que o Projeto Nossa Água nasceu de uma iniciativa de proteção a matas ciliares,
em Ubiratã, no Oeste do Paraná. “Hoje, somos referência no assunto, com prêmio da ANA. A iniciativa do Leonardo prova que
é possível desenvolver consciência ambiental, através do bom
reforçou que “ao abolir o copo descartável é

exemplo. Proteger a água e o meio ambiente é uma bandeira

possível também economizar a água utilizada

permanente da Integrada”.

no processo de fabricação. Também acredito
que podemos colaborar com o robusto progra-

A analista de RH, Simone Baldin, declarou apoio à iniciativa do

ma de sustentabilidade da Integrada”.

colega, “e à sustentabilidade na Integrada e no dia a dia, como
atitude que pode melhorar o planeta”.

As estatísticas também mostram que os gases
de efeito estufa, liberados em processos poluen-

Ana Lúcia, disse que a iniciativa do colaborador “estimula a to-

tes, aumentam a temperatura global e alteram

dos a unir forças para semear e compartilhar boas práticas. Real-

o ecossistema. Iniciativas positivas foram adota-

mente, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo”.

das por outras grandes empresas. A gigante das
cafeterias, a Starbucks, assumiu os copos reutilizáveis, como contribuição ambiental.

Equipe da Superintendência Industrial e de Operações da Integrada, fim dos
copos descartáveis no setor e união por ações sustentáveis.
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Nutrição para peixes

RAÇÃO PARA PEIXES
INTEGRADA – QUALIDADE
MAXIMIZADA GERA NEGÓCIOS
“Não sei se vendo o que uso, ou uso o que vendo”.

A Integrada fechou uma parceria com a ADM,
de Descalvado/SP, para produzir a linha mi-

A frase é de Osvanir Dalpizol, piscicultor há seis anos, e repre-

croextrusada, completando o portfólio de nu-

sentante da ração para peixes da Integrada há duas décadas, no

trição do Complexo Industrial, em Londrina/

Oeste do Paraná, maior polo produtor de tilápias do estado. Com

PR. No local, são fabricadas rações para as

formação técnica em agropecuária, Osvanir conta que foi “junto

fases juvenil e de engorda, e alimentos para

com a cooperativa para a região”, que já era forte produtora de

vários outros animais comerciais, além da li-

tilápias. “O piscicultor faz as contas entre custo com nutrição e

nha pet.

conversão alimentar. A Fish, da Integrada, sempre fica na frente
da concorrência”, afirma o produtor/representante.

O gerente industrial da cooperativa, Cleonei
Ghesti, atualizou a escala de produção da unidade fabril. “O alimento para peixes se mantém
em primeiro lugar, com 63% do volume total
produzido em 2021. A ração para bovinos responde pelo segundo volume, com 17% do total,
a nutrição para pets representa 15% da linha de
produção, e, demais rações são 5% da entrega
anual no setor. A expectativa para 2022 é ultra-

Osvanir Dalpizol, piscicultor e representante das rações
para peixe da Integrada. Satisfeito, ele declara, “não sei
se vendo o que uso, ou uso o que vendo”.
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passarmos 50 mil toneladas comercializadas”,
projeta Cleonei.

Nova linha High D

Osvanir qualifica a decisão da Integrada, de fe-

No Norte do Paraná, outro piscicultor também tem uma história

char parceria com uma empresa produtora de

original e bem-sucedida. Lucas Pinz é de Toledo, onde fez o curso

ração microextrusada para alevinos, como “ex-

superior de Engenharia de Pesca. Adquiriu experiência no pri-

tremamente acertada, pois é o único alimento

meiro frigorífico de filé de tilápias do Brasil, também em Toledo,

para piscicultura que a cooperativa não fabrica.

prestando assistência técnica aos produtores, durante quatro

Assim, o criador não precisa buscar alternati-

anos.

vas fora do nosso portfólio. Essa é outra razão
para a fidelidade registrada na atividade, além

Aceitou o convite para trabalhar no Norte paranaense, quando

da qualidade”, pontua.

um fabricante de ração para peixes fez uma proposta interessante. “A primeira surpresa profissional foi em relação às di-

Ele conta que depois de tantos anos conviven-

ferenças entre a criação de peixes em tanque escavado, que é

do com piscicultores, resolveu investir na ativi-

100% no Oeste, e criação em tanques rede, comum no Norte do

dade. “A piscicultura do Paraná é uma das mais

estado, pela proximidade com rios. Desde a alimentação, que é

tecnificadas do Brasil, o que explica o estado

automatizada no tanque escavado, e usa barcos no tanque rede,

ser o maior produtor nacional de tilápias. Re-

até o teor de proteína da ração, que precisa ser mais elevado

solvi entrar com o mesmo padrão, o que exige

para os peixes cultivados nos rios. Foi um enorme aprendizado”,

investimento na melhor nutrição, entre outros

relatou Lucas.

aspectos. Não me arrependo”, relata Osvanir.
Ele acrescenta que tem buscado reduzir os custos de produção para melhorar a rentabilidade.
A energia vem, em sua maioria, de placas fotovoltaicas. “Cerca de 70% da energia que a atividade consome é solar”, comemora.
O técnico e criador de peixes tem 10 hectares
com tanques escavados, em Marechal Cândido
Rondon. Ele tira 1.200 toneladas de tilápias por
ano, ou 10kg/m², ou ainda, 100 toneladas/mês.
“De qualquer forma que eu apresentar a produção, significa que a conversão alimentar com

O Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil. O estado
adota alta tecnologia, inclusive, na nutrição do peixe. A ração
da Integrada tem excelente aceitação entre os criadores.

a ração Integrada é de 1.6, ou seja, altamente
satisfatória”, contabiliza Osvanir, já que sua

Todo esse conhecimento estimulou o engenheiro de pesca a se

produção é altamente intensiva.

transformar, também, em piscicultor. O início da atividade foi em
2015. Hoje, Lucas Pinz tem tanques escavados nos municípios de
Bela Vista do Paraíso, Cambé e Rolândia. E, quanto ao tipo de
nutrição, qual a opção do produtor? “Eu já conhecia a ração da
Integrada, que é muito bem aceita entre os piscicultores do Oeste. Quando trabalhei com produtores que cultivam em tanque
rede, percebi que a Integrada atende também esse peixe mais
exigente em proteínas. Assim, adotei as rações da cooperativa
desde os alevinos até para os peixes em engorda, ou terminação,
mesmo nos tanques escavados”, conta Lucas.
A expertise alçou Lucas Pinz ao pódio de um dos maiores produtores de tilápias do Norte do Paraná em tanque escavado. Ele
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estima produzir 1,5 milhão de peixes na temporada 2022/2023.
O produtor fornece as tilápias com exclusividade para dois frigoríficos de Londrina e um de Rolândia. “E, se produzir mais, tem
demanda, pois o setor cresce sem parar, não só no Paraná, mas
no Brasil”, acrescenta Pinz.
Quanto ao mercado de ração, ele contabiliza, “a ração da Integrada proporciona menor conversão alimentar e maior taxa de
crescimento, em menor tempo. É fácil imaginar o tamanho desse
segmento”, ressalta Lucas.

NOVA LINHA HIGH D
A Integrada lançou, em abril, uma nova linha de nutrição para
peixes, a High D, para alevinos, juvenis e para engorda. A nova
nutrição promete alta digestibilidade e excelente absorção pelo
metabolismo do peixe, independente da faixa etária.
A linha recém-lançada tem aditivos na formulação, para auxiliar
a performance do peixe durante períodos de estresse, como variação brusca de temperaturas, mortalidade por doenças, entre
outras adversidades.
Em breve o alimento estará disponível para a extensa carteira de
clientes da Integrada. E, a linha, que promete desempenho acima
da média, com segurança alimentar para o peixe, já tem novos
clientes prospectados, seja com tanques rede ou escavados, no
Paraná e em outros estados brasileiros, que pretendem apostar
em uma nutrição diferenciada.
A embalagem do produto está em fase final de produção. A gerente comercial da Integrada, Patrícia Climaco, acrescenta que
“a piscicultura apresenta expressiva expansão em território nacional, e a Integrada pretende consolidar a confiança de nossos
clientes e cooperados com essa nova linha que irá auxiliar o produtor a enfrentar esses desafios”.

A recém-lançada ração High D, da Integrada. Aditivos
na fórmula garantem alta performance, que auxiliam os
peixes a superar estresses, como clima adverso e doenças.
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Super Rota

SINTONIA ENTRE GESTORES
E COLABORADORES
A iniciativa foi apresentada na última Convenção, quando os superintendentes decidiram
adotar um novo propósito, cujo teor foi lido no
final do evento, em conjunto e voz alta: “Liderar
com foco nas pessoas, de forma colaborativa,
agindo com ética, alinhados e comprometidos
na entrega dos resultados, compartilhando a
visão do caminho e do destino, inspirando pesGestores na Super Rota. Novas propostas de
gestão da cooperativa são focadas na valorização
e desenvolvimento do colaborador.

soas e celebrando as conquistas”.
Os primeiros encontros da agenda Super Rota
aconteceram na matriz da Integrada, em Lon-

A Integrada aprimora a governança, com a implantação de mais

drina/PR. A gerente de RH, Tatiana Rumiato

uma ferramenta de gestão. A Super Rota – café com a superin-

Rodrigues, abriu o primeiro encontro e falou

tendência, é uma agenda permanente de encontro dos adminis-

sobre as novas propostas de gestão da coo-

tradores com os colaboradores da cooperativa, para amplifica-

perativa, focadas na valorização e desenvolvi-

rem a cadeia de valor da cooperativa. A Super Rota favorece a

mento do colaborador. Alguns projetos estão

troca de informações entre todo o time de colaboradores e a

implantados, outros logo serão concretizados.

superintendência.
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Entre as estratégias para investir em pessoas

No final, os colaboradores interagiram e pediram detalhes so-

e conectar propósitos, estão o Projeto da Cul-

bre vários temas, como seguro agrícola, quiseram saber como

tura, Desenvolvimento de Líderes, Cultura do

são monitoradas as diretrizes da ROTA 843, questionaram como

Feedback, Desenvolvimento de Competências,

funcionam os limites em relação às áreas de abrangência entre

Gestão de Talentos, Gestão de Mudança, Acade-

cooperativas, além de outras informações sobre o funciona-

mia Integrar, Capacitação dos Atendentes, e a

mento da Integrada.

Super Rota, reunião dos superintendentes com
colaboradores da Matriz, Regionais e Indústrias.

O diretor presidente, Jorge Hashimoto, disse que o objetivo é
exatamente expandir conhecimento sobre os ramos de negócios

Além disso, a Integrada qualifica a satisfação

da cooperativa. “É uma integração real e na prática”, resumiu.

dos colaboradores através das pesquisas aplicadas pelo Instituto GPTW – Great Place To

Ao final da Super Rota inaugural, houve um momento especial

Work. Na última avaliação, em 2021, 91% dos

de comemoração pela dedicação e pelo profissionalismo dos co-

colaboradores que responderam espontanea-

laboradores. Um grupo que trabalha na UIM– unidade industrial

mente os questionários, afirmaram que este é

de milho de Cambará/PR, foi premiado dentro do Programa Silo

um excelente lugar para trabalhar. A nota de

de Ideias, com um cheque no valor de R$10 mil.

satisfação atingiu 81 pontos.
O grupo propôs misturar a película do grão de milho, conhecida
Na Super Rota, os superintendentes comparti-

como palha, ao farelo do cereal, produzido na unidade. A ideia deu

lham a trajetória pessoal e profissional de cada

certo. O valor proteico do farelo aumentou de 9% para até 14%, o

um, até chegarem na Integrada. Ao final das

valor de venda desse farelo enriquecido subiu mais de 10%, além

exposições, os colaboradores são convidados a

de diminuir o volume do descarte, com evidente ganho ambiental.

interagir, com perguntas e comentários.
Pelo Silo de Ideias, os colaboradores são estimulados a desenA Integrada idealiza seus objetivos com foco

volver soluções que contribuam para o aperfeiçoamento dos

na geração de valor para o cooperado, para

processos em toda a cooperativa. O Programa também busca

os colaboradores e na perenidade da própria

reconhecer o potencial de cada profissional. A proposta original

cooperativa. Entre esses valores estão o pla-

do Silo foi lançada em 2016, e reformulada em 2020.

nejamento estratégico 2021-2025, denominado ROTA 843, além da distribuição de sobras
aos cooperados, do PPR, que repassa aos colaboradores parte dos resultados, e da Remuneração Variável e Comissão, específica para o
time técnico.
O superintendente administrativo financeiro,
Akio Cyoia, apresentou a Integrada em números, Missão, Visão e Valores, a nova estrutura
de governança, inclusive com o detalhamento

Colaboradores interagiram com perguntas sobre vários
temas, como produtos e serviços da Integrada, ROTA 843,
respeito à área de abrangência entre cooperativas.

das novas superintendências e outras áreas.
“Fechamos 2021 com R$5,9 bilhões em faturamento, nosso melhor desempenho, mesmo em
um período tão desafiador, como a pandemia de
Covid-19. Parabéns a todos”, comemorou.
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SILO DE IDEIAS
Programa premia boas iniciativas
A criatividade e o engajamento dos colaboradores da Integrada

A ideia dos colaboradores foi dar um desti-

têm um canal que potencializa essas intenções e as transforma

no sustentável a um resíduo da fabricação de

em performance para a cooperativa, com possível premiação em

amido de milho, e ainda, agregar valor ao que

dinheiro.

era descarte. Eles perceberam que a fibra, a
película que envolve o grão, sem uso no amido,

Pelo Programa Silo de Ideias, os colaboradores são estimulados

tem alto teor de proteína, que pode atingir 14%.

a desenvolver soluções que contribuam para o aperfeiçoamen-

“Resolvemos misturar a fibra no processo de

to dos processos em toda a cooperativa. O Programa também

produção de farelo de milho, que tem cerca de

busca reconhecer o potencial de cada profissional. A proposta

9% de teor de proteína. Hoje, 70% da fibra é in-

original do Silo foi lançada em 2016, reformulada em 2020 e tem

corporada ao farelo. A ideia aumentou em 10%

gerado resultados.

o valor agregado do produto, além de reduzir
muito o descarte”, detalha Luís Carlos de Souza

Um grupo que trabalha na UIM– Unidade Industrial de Milho de

Costa, encarregado de pátio na UIM, e um dos

Cambará/PR, foi premiado pelo Programa com um cheque no

premiados.

valor de R$10 mil.
Antes da incorporação ao farelo, a fibra era
O grupo propôs misturar fibra gerada na extração do amido e

comercializada como suplemento avulso para

proteína, ao farelo do cereal, produzido na unidade. A ideia deu

o gado, porém, com um valor agregado muito

certo. O valor proteico do farelo aumentou de 9% para até 14%,

abaixo do obtido pelo farelo enriquecido. O ge-

e o valor de venda desse farelo enriquecido subiu, além de dimi-

rente industrial da UIM, Vanderson Campos de

nuir o volume do descarte, com evidente ganho ambiental.

Bulhões, destacou o sentimento de equipe dos
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Iniciativas geram prêmios

colaboradores ao trabalharem no projeto da

que aperfeiçoem o ambiente de trabalho.

fibra. “É uma honra fazer parte do time Integrada e do time da UIM”.

Bruna acrescenta que as Oficinas estão percorrendo as Regionais nessa primeira etapa, “mas, vamos visitar todas as unidades

A premiada equipe da UIM é formada pelos

de negócios da Integrada, para que cada colaborador conheça

colaboradores Bruno Aparecido de Matos,

e entenda que, o que pode parecer uma ideia simples, pode ser

Claudinei Medeiros, Fabio Aparecido Dutro de

uma virada de chave para um setor, ou para a cooperativa intei-

Resende, Júlio Cesar dos Anjos, Luiz Carlos de

ra”.

Souza Costa, Manoel Cipriano Marchini da Silva e Vicente Timóteo Cardoso. A Integrada tem

Além do canal tradicional de contato com o Silo de Ideias, no Por-

um grupo de colaboradores que dá suporte aos

tal do Colaborador, também é possível fazer contato através do

projetos inscritos no Silo de Ideias. São os agen-

número 43 30294-7104. É um número do aplicativo de conversas

tes de inovação. O agente desta proposta foi o

do WhatsApp, “para apresentar uma proposta, tirar dúvidas, en-

analista de controle de qualidade, Caiã Matheus

fim, esperamos estreitar a comunicação para que novas ideias

Zanélli Konai, também premiado.

sejam valorizadas em benefício de todos”, avalia Bruna.

O gerente de planejamento estratégico da Integrada, André Galletti, pontuou que a adição da
fibra ao farelo de milho recebeu o prêmio recorde de R$10 mil, a ser compartilhado entre os
participantes. “O Silo de Ideias cumpriu o objetivo de valorizar pessoas e estimular a inovação
na cooperativa”, salientou o gestor.

OFICINA DE IDEIAS
A responsável pelo Programa Silo de Ideias, a
analista de planejamento Bruna Coelho, conta
que aumentou a apresentação de propostas.
Em razão dessa boa procura, foi organizada a
Oficina de ideias, um projeto que tem levado
as novidades do Silo para todos os colaboradores da Integrada, no Paraná e São Paulo. “Na
Oficina, apresentamos aos colaboradores as
mudanças implementadas na reformulação, e
como participar do Silo. Inclusive, durante as
atividades, já recebemos ideias, o que é altamente positivo”, relata.
A condição original do Silo busca propostas que
aumentem a receita/margem da cooperativa,
ou reduzam o custo/despesa, ou seja, com resultados benéficos claramente financeiros. As
novidades incluem ideias que otimizem o tempo de trabalho da equipe, que melhorem o relacionamento e o atendimento ao cooperado, e

Oficina de Ideias está percorrendo as Regionais. O projeto
vai atender todas as unidades da Integrada, para levar as
novidades do Silo de Ideias e estimular os colaboradores.
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INTEGRADA CONSOLIDA
MARCA E PRODUTOS EM
FEIRAS ESPECIALIZADAS
A Integrada Cooperativa Agroindustrial investe na amplitude

londrina é um símbolo para o município, e fun-

da marca. Ao mesmo tempo, direciona campanhas específicas

damental para todos os setores. As pessoas

para divulgação de lançamentos. Entre os ambientes com alto

estavam ansiosas por um evento dessa magni-

potencial de prospecção e fechamento de negócios, estão as

tude. Com a Integrada não poderia ser diferen-

feiras segmentadas.

te, pois está presente na feira há 22 anos. Nosso foco foi oferecer tecnologia, boas práticas

Em abril, a Integrada esteve presente, com estandes, em três

de manejo e lançamentos, para agregar nosso

eventos do tipo. A realização da Exposição Agropecuária e In-

imenso portfólio com máquinas exponenciais”.

dustrial de Londrina/PR, levou a cooperativa de volta ao Parque de Exposições Ney Braga. A 60ª edição da Expolondrina,

Silveira observou que os negócios foram dire-

suspensa por dois anos, em razão da pandemia de Covid-19,

cionados para linhas de crédito com recursos

mereceu dois estandes, um institucional, e o estande de má-

próprios. “Os excelentes preços das commodi-

quinas, que apresentou novidades e foi sucesso em negócios.

ties permitiram um resultado surpreendente,
com mais de R$13,5 milhões em aquisições,

O gerente da loja de máquinas da Integrada em Londrina, An-

além do pós-feira. A Expolondrina é mesmo

dré Silveira, responsável pelo estande, lembrou que “a Expo-

um ambiente mágico”, disse André.
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ESPECIALISTAS DA INTEGRADA NA AGENDA
DA EXPOLONDRINA
Além do viés focado em negócios e divulgação da marca Integrada, a Exposição de Londrina valorizou os profissionais da
cooperativa, através da agenda técnica e de inovação programada.
A coordenadora de sustentabilidade da Integrada, Ana Lúcia de
Almeida Maia, foi uma das convidadas no evento sobre ESG,
Governança Social, Ambiental e Corporativa, promovido pelo
O estande de máquinas da Integrada na
Expolondrina foi o maior do segmento na feira.
Foram comercializados R$13,5 milhões.

Escritório Araúz e Advogados Associados. O encontro aconteceu no Pavilhão Smart Agro e reuniu, ainda, a advogada Rafaela Parra, organizadora, e o diretor jurídico da Adama Brasil,
Ricardo Barros, para um público atento.

A Integrada ergueu o maior estande de máquinas na Expo, e apresentou o maior pulve-

Ana Lúcia apresentou o Projeto Propriedades Sustentáveis,

rizador da categoria nacional, o Stronger HD,

adotado pela cooperativa, e afirmou que “a ideia é implementar

4 mil litros, com até 50 metros de barra. En-

o conceito de ESG de forma que faça diferença onde a Integra-

tre os lançamentos, a semeadeira Select 35

da atua”.

e 41 linhas, o Boxer 4x4 e a nova plataforma
de milho, da Eagle. “E, oferecemos tecnologias

Outra oportunidade para troca de informações na programa-

embarcadas, como pilotos automáticos, GPS,

ção da Expo, aconteceu na rodada de negócios promovida pelo

taxas variáveis, corte linha a linha e bico a bico

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

para os pulverizadores, um show”, relata o

presas, também no Pavilhão Smart Agro. O coordenador de

gestor.

projetos estratégicos da Integrada, Pedro Malanga, representou a cooperativa.

O diretor presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, celebra a importância da Expo, “para

O evento reuniu startups dedicadas a encontrar soluções volta-

o agronegócio, assim como para a Integra-

das para o agronegócio, e empresas interessadas nas propos-

da. Dedicamos dois estandes à feira, porque

tas. A Integrada estreitou contatos com startups que oferecem

acreditamos no potencial da Expolondrina, e

monitoramento inteligente de silos, e consultoria para crédito

procuramos receber bem o nosso cooperado

de carbono.

e demais visitantes, no espaço institucional.
Também buscamos proporcionar um ambiente

Malanga aprovou o modelo de aproximação entre as duas pon-

adequado para o fechamento de negócios, no

tas, “por permitir agilidade no contato e na apresentação dos

estande de máquinas”, salientou Hashimoto.

projetos. Após a feira, estamos avaliando com mais detalhes as
iniciativas”, pontuou.

Várias caravanas de cooperados Integrada
visitaram a Exposição, e tiveram no estande
institucional um ponto de encontro e de apoio
nos 10 dias de feira, nos quais predominaram
o sol e forte calor.
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O documento foi assinado na sede da SRP –
Sociedade Rural do Paraná, dentro do Parque
de Exposições, pelo diretor administrativo do
BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira, além do
diretor presidente da Integrada, Jorge Hashimoto. Acompanharam o momento oficial, representantes da cooperativa e do Banco de
fomento.

PARCERIAS - COCRIAGRO E BRDE

AGENDA TÉCNICA NA EXPO

A Integrada acompanhou a inauguração do hub de inovação

Especialistas do setor de nutrição para peixes,

Cocriagro, dentro do Parque de Exposições. A cooperativa é

e cooperados e cooperadas Integrada, partici-

uma das investidoras no projeto, junto com o Sicredi União PR/

param do 19º Seminário Estadual de Aquicul-

SP, e a empresa Inquima. Startups e empresas conectadas em

tura, que aconteceu durante a Expolondrina.

soluções para o agronegócio têm o espaço como ponto de en-

Organizado pela ANPAQUI - Associação Norte

contro e referência.

Paranaense de Aquicultores, o evento foi uma
oportunidade para troca de informações e re-

O gerente de planejamento estratégico da Integrada, André

ciclagem para os produtores de peixes.

Galletti, conta que “a Integrada escolheu o Cocriagro para atuar
fisicamente nessa conectividade com startups, e outros stake-

Entre associados e associadas da Integrada,

holders, pois acredita que é o melhor caminho para desenvol-

a presença feminina prevaleceu. Tiaki Horiye,

ver soluções para o cooperado. Também, esperamos atingir

Fernanda Azoia e Cleo Ferro, gostaram da atu-

nossos objetivos estratégicos e andar à frente na temática da

alização na atividade e aproveitaram para va-

inovação, fortalecendo a cooperativa e todo o ecossistema da

lorizar a ração produzida pela Integrada, que

região de Londrina”.

alimenta, especialmente, as tilápias que criam
no Norte no Paraná. Todas são clientes há vá-

E, a agenda intensa da Integrada na Expolondrina, incluiu a par-

rios anos, e “alta qualidade, conversão satisfa-

ticipação na liberação de recursos pelo BRDE – Banco Regional

tória e sanidade” foram algumas qualidades da

de Desenvolvimento do Extremo Sul. O Banco liberou para a

ração Fish, destacadas pelas criadoras.

cooperativa R$50 milhões, destinados a equipamentos que envolvem a melhoria da estrutura da cooperativa, em diversas

O criador Lucas Pinz também com criatórios

unidades. Outra parte do recurso vai compor linha de crédito a

no norte paranaense, aproveitou para avaliar

ser absorvida em futuros investimentos.

a importância da nutrição na relação custo-benefício da atividade. “A margem (de retorno) da
piscicultura é muito curta, o que exige investimento no produto certo, por isso, só compro a
ração Integrada”, declarou o produtor.
Como parte da agenda técnica, a Integrada
apoiou, ainda, o Encontro de Produtores de
Leite, promovido pelo IDR-PR – Instituto de

Na Expolondrina, a Integrada assinou com o
BRDE, contrato de liberação de R$50 milhões
para investimentos e melhorias.
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CAFÉ COPERATTO CONQUISTA A
MERCOSUPER

clientes que desejavam ter o Coperatto em suas lojas”, afirma
Heitor.

A Integrada participou, também, de uma das
principais feiras do segmento supermercadis-

Para o consultor de vendas, Ricardo Araújo, o Carneiro, a par-

ta, a Mercosuper, que aconteceu no Expotrade

ticipação do café Coperatto e da Integrada na Mercosuper foi

Convention Center, em Pinhais/PR, na RMC –

muito importante, “com sucesso de vendas no varejo, no Norte

Região Metropolitana de Curitiba. A estrela

do Paraná é já prevendo contas em Curitiba. Nós tivemos gran-

foi o café Coperatto, no mercado varejista há

des oportunidades de contato com redes de supermercados, e

pouco mais de um ano, com blend aprovado

deixamos contas prospectadas para o pós-feira. Foi fundamen-

por consumidores em mais de 250 pontos de

tal apresentar o Coperatto em um evento no qual participam

venda, no Paraná e São Paulo.

grandes players do mercado. E, foi excelente ver nosso produto
tão jovem receber feed back muito positivo”.

O supervisor comercial da Integrada, Heitor
Balarini, comemora os avanços do Coperatto

NUTRIÇÃO ANIMAL EM ALTA

na Mercosuper. “Comercializamos em venda di-

A Integrada acompanha e tem contribuído para a evolução do

reta mais de 11 toneladas no evento. Batemos

mercado pet, com a oferta de alimentos em várias linhas, como

o recorde em positivações e sell out, e nossa

a Brusky Premium e Brusky Todo Dia. A gerente comercial da

expectativa é fecharmos perto de meio milhão

Integrada, Patrícia Climaco, informou que “a Mercosuper foi

de reais em faturamento”, antecipa Heitor, que

uma oportunidade fantástica de expansão das marcas, através

ainda contabiliza o sucesso da feira.

de contatos com representantes comerciais da região metropolitana de Curitiba. Uma das possibilidades, é a distribuição da

O supervisor acrescenta que foram concre-

linha pet em supermercados. Estamos conversando com pro-

tizados 17 novos clientes, e há vários outros

váveis clientes de grandes redes, e com fornecedores de pres-

negócios em prospecção. “Foi uma excelente

tação de serviço e de matéria prima. Muito produtiva a feira”,

vitrine para o nosso produto, inclusive para

avalia Patrícia.

SUPERPET
A Superpet, feira específica para o setor de animais de companhia, que reúne os segmentos de alimentação, acessórios e
produtos veterinários, aconteceu no Expo Dom Pedro, em Campinas/SP. A Integrada também apostou no evento, com um estande movimentado. Entre visitantes e prováveis novos clientes, o espaço recebeu distribuidores em âmbito nacional de,
pelo menos, sete estados. Patrícia Climaco revela que “no Pará,
Maranhão, Amazonas e Mato Grosso do Sul, as conversas estão
adiantadas, com boa perspectiva de fechamento de negócios”.
O estande da Integrada recebeu “celebridades”, como dogs e
cats “influencers”, com perfis em redes sociais, que se alimentaGovernador do Paraná, Ratinho Junior, prestigia
o estande da Integrada na Mercosuper.

ram das rações da cooperativa, sem deixar um grão para trás.
“Esse tipo de ação potencializa as marcas, pois os pets famosos
têm muitos seguidores”, explica Patrícia.
A gestora acrescenta, “recebemos, também, diversos lojistas da
Grande São Paulo e interior. A região de Campinas é estratégica
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O planejamento e participação em três feiras, de forma simultânea, em locais diferentes, exigiu habilidade, agilidade e expertise
de vários setores da Integrada, como no
Marketing e Comunicação. A coordenadora
do setor, Patrícia Fígaro, falou sobre a experiência. “A iniciativa de participar dos eventos Expolondrina, Mercosuper e Superpet,
configura uma estratégia importante para
Superpet, feira que aconteceu em Campinas/SP.
O estande da Integrada apresentou a linha de nutrição para
animais de companhia da Integrada.

exposição das marcas institucionais e de
nossos produtos e serviços, leva a efeito a
transferência de tecnologia, além de aproximar a cooperativa de seus clientes e pros-

para ampliação da venda direta, portanto, estamos prospectan-

pects, alavancar a participação no varejo e

do redes com quatro a 10 lojas nessa extensão. Há muito traba-

fortalecer o relacionamento com a imprensa.

lho pela frente, e muito otimismo também”, compartilha Patrícia.

As feiras foram um sucesso. Nossos times
estiveram engajados e dedicaram inúmeros

A gerente qualificou os dias nas feiras Superpet e Mercosuper

esforços para que os resultados alcançados

como “muito intensos, nossas equipes se empenharam para

fossem significativos para os negócios da

aproveitar ao máximo os eventos. Fechamos parcerias em no-

Integrada, para os parceiros, clientes e co-

vas áreas de atuação, recebemos em nossos estandes muitos

operados. O cooperativismo de resultado é

empresários, distribuidores, lojistas, veterinários de pequenos

uma de nossas diretrizes e está presente nas

animais. Estamos em plena expansão e, participar de eventos

ações que implementamos ao longo de todo

desse porte, é indispensável para a divulgação do nome da Inte-

o ano”, comemora a gestora.

grada e de nossas marcas para todo o Brasil”, sentencia Patrícia.

INTEGRADA NA EXPOINGÁ
A 48ª edição da Expoingá - Exposição Feira
Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, aconteceu de 5 a 15 de maio, no Parque
Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, no noroeste do Paraná.
Com o tema “Conecta você ao novo Agro”, o
evento, sob organização e realização da SRM
- Sociedade Rural de Maringá, levou nomes
importantes para troca de informações sobre
temas que movimentam o agronegócio.
Na programação, aconteceu o IV Encontro de
Mulheres que Fazem a Diferença no Agronegócio Brasileiro. Participaram cerca de 400
produtoras e gestoras rurais do Paraná, São
Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e San-

Petinfluencers degustaram os alimentos produzidos
pela Integrada, durante a Superpet, em Campinas/SP.
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melhor produtividade nas lavouras, além de outros maquinários,
com equipe qualificada, que oferece a melhor opção à necessidade
do cliente.

Na Expoingá, cooperados comemoram a volta
dos eventos presenciais, e movimentam o
estande da Integrada.

A Integrada apoiou o evento e levou cooperadas para a qualificação. O evento foi uma realização da SRM em parceria com as cooperativas Integrada e Cocamar, Sindicato Rural de

Anfitrião do estande, e gerente da Regional Maringá, Nelson
Yamanaka, “a Expoingá é uma feira que aproxima empresas e
comunidade, por essa razão não poderíamos faltar”.

Maringá, Sistema Faep/Senar e IDR - Instituto
de Desenvolvimento Rural do Paraná.

Para o anfitrião do estande, e gerente da Regional Maringá,
Nelson Yamanaka, “a Expoingá é uma feira que aproxima em-

Ainda na Expoingá, o diretor secretário da In-

presas e comunidade, por essa razão não poderíamos faltar.

tegrada, Sérgio Otaguiri, concedeu entrevista

Um aspecto extremamente importante na Integrada é o rela-

para a jornalista Luciana Peña, no estúdio da

cionamento com os cooperados, e a feira atende muito bem

Rádio CBN, de Maringá, montado na feira. O

essa proposta da cooperativa. Recebemos especialmente coo-

gestor contou sobre o início desafiador da In-

perados de municípios ligados a nossa Regional, como Floresta,

tegrada, e o avanço da cooperativa, que diver-

Floraí, Marialva, Doutor Camargo, Terra Boa e, claro, Maringá,

sifica seu catálogo de produtos e serviços com

mas também cooperados de todos os municípios onde a Inte-

o objetivo de fixar a marca e ampliar fronteiras

grada atua”.

comerciais.
O gestor acrescentou que foram gerados negócios acima da expectativa. “A região de Maringá vem de três safras frustradas,
por isso nosso planejamento era mais cauteloso. No entanto,
estamos muito satisfeitos com os contratos, concretizados
bem acima do esperado”, exaltou.
Jorge Hashimoto, destaca a visibilidade que a presença nas feiras possibilita à cooperativa, assim como, o alto potencial para
O diretor secretário da Integrada, Sérgio Otaguiri,
concede entrevista para a Rádio CBN Maringá,
em estúdio montado na Expoingá.

prospecção e fechamento de negócios. “Estamos reforçando a
marca da Integrada no mercado varejista, assim como nossos
produtos, como forma de crescer nesse setor”, finaliza.

O estande da Integrada moderno e diferenciado, ficou aberto aos cooperados, autoridades
e demais visitantes, com uma equipe pronta a
receber a todos. O estande exibiu, ainda, destaques do portfólio de máquinas, com tecnologia
embarcada para auxiliar o produtor a obter a

47

Meio Ambiente

AGENDA DE SUSTENTABILIDADE
DA INTEGRADA
Respeito ao Meio Ambiente e às pessoas,
com foco nos negócios da cooperativa
Algumas décadas atrás, pesquisadores e ambientalistas soa-

boas práticas na agricultura, que envolvem o

ram o alerta para o caminho sem volta da degradação do Meio

uso adequado e sob recomendação técnica

Ambiente e destruição da fauna e da flora globais. Com exceção

dos agroquímicos nas lavouras, bem como o

de alguns discursos e posicionamentos radicais, começava um

descarte correto das embalagens, o que tam-

movimento de conscientização para a interrupção desse pro-

bém pode evitar a contaminação das nascen-

cesso, sob o risco da devastação da vida na Terra.

tes de água. Outra providência foi o manejo visando o bem-estar animal, entre outras. Nem

Muitos protestos e manifestações aconteceram em vão, até

sempre, no entanto, foram adotadas, de fato.

que os resultados nefastos começaram a ser comprovados. Redução da fauna e da flora nativas em vários pontos do planeta,

Com o tempo, foi-se percebendo que era pre-

e aumento do efeito estufa, causa primordial de mudanças cli-

ciso mostrar mais atitude e assertividade

máticas com prejuízos reais para o agronegócio.

sustentáveis nos negócios. Era preciso provar
para a sociedade, cada mais consciente da ur-

Como o agro alimenta o mundo, os tomadores de decisão do se-

gência ambiental, que as intenções eram com-

tor decidiram que era hora de reverter o cenário apocalíptico.

prometidas e irreversíveis.

Várias medidas passaram a ser anunciadas, como as chamadas
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E, o conceito de ESG – Environmental, Social and

Em 2013, a Integrada avança de forma mais ampla no ESG, cujo

Governance - Ambiental, Social e Governança,

conceito ainda não estava popularizado entre as empresas. Foi

ganhou espaço no meio corporativo. Surgiram

definida uma Gestão para a Sustentabilidade e envolvidos os

critérios exigíveis por instituições financeiras

gestores da cooperativa na metodologia.

para a concessão de recursos. E, foi formatado
o planejamento administrativo a partir de prin-

INTEGRADA INCORPORA O ESG

cípios sustentáveis não só ambientais, mas nas

Em 2014, foi formada a Comissão de Sustentabilidade, e de-

relações de trabalho e relacionamento com co-

finida a aplicação dos Indicadores Ethos, uma ferramenta de

munidades e sociedade em geral.

gestão que visa apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial. Foi reade-

Nesse caminho, algumas empresas passaram

quada a matriz dos projetos para Investimento Social Privado,

a divulgar medidas de ESG fictícias, para me-

com o repasse voluntário de recursos, de forma planejada, mo-

lhorar sua imagem no meio econômico e junto

nitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais, cultu-

à sociedade. É o chamado greenwhashing, com

rais e científicos de interesse público. Em 2015, todas as ações

anúncio de ações ambientais sem a prática. E,

implementadas já estavam compartilhadas e absorvidas pelas

ainda, o socialwhashing, que significa apoiar

unidades da Integrada.

pautas geralmente ligadas a questões de saúde e a minorias, sem adotar medidas concre-

O ano de 2017 marcou o lançamento do Programa Atitudes In-

tas para promover o equilíbrio declarado.

tegradas na cooperativa, um movimento com diretrizes para

INTEGRADA E SUA JORNADA
SUSTENTÁVEL

envolver e conscientizar para a importância da adoção de
práticas que previnem, melhoram, equilibram e promovem o
bem-estar de todos, através de atitudes sustentáveis. Nesse

A Integrada constrói seu planejamento sus-

ano, também iniciaram as adequações para conquista da ISO

tentável desde sua fundação, pois sempre es-

14000, uma série de normas desenvolvidas pela International

teve comprometida com ações sociais, um dos

Organization for Standardization que regem a área de gestão

pilares do princípio cooperativo.

ambiental dentro de empresas.

Em 2003, colocou em prática o Projeto Plante

Em 2018, a Integrada consolida sua Política Ambiental e apro-

Um Sorriso, para apoiar e incentivar crianças

funda o diálogo com os stakeholdes, o público interno e externo

a se manterem na escola, com concursos de

com o qual a cooperativa se relaciona, para garantir a eficácia

redação premiados e doação de materiais es-

das ações. Já, 2019, marcou uma atualização dos projetos so-

portivos, entre outras iniciativas.

cioambientais da cooperativa. E, é criado o Programa Connect,
voltado para jovens cooperados, filhos e filhas de cooperados,

Em 2005, surge a primeira grande ação am-

com foco na capacitação, sucessão familiar e perenidade da

biental. Foi criado o Projeto Nossa Água, pre-

própria Integrada.

miado, em 2017, pela ANA – Agência Nacional
de Águas, órgão federal, por promover a recu-

O Programa Pensari foi lançado em 2020, como um imenso

peração e manutenção de nascentes nas pro-

guarda-chuva, que abriga sete eixos principais, todos ligados

priedades dos cooperados.

ao aspecto sustentável, desde ambiental à sustentabilidade no
ambiente de negócios da Integrada.

Em 2008, surge o Projeto InterAção e é criado
o Comitê Ambiental. Em 2009, o Projeto En-

Em 2021, foi consolidada a Política de Sustentabilidade da Inte-

contro Literário reforça a vocação da coope-

grada, definida a Matriz de Materialidade, definidos os Planos

rativa para apoiar a educação e formação de

de Gestão dos Temas Materiais, e Indicadores de Sustentabili-

crianças e adultos. Em 2012, Projeto InterAgir.

dade e de Desempenho Ambiental.
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INTEGRADA – PROPRIEDADES SUSTENTÁVEIS
Em 2022 está em plena implantação o Projeto Propriedades
Sustentáveis, elaborado seguindo os parâmetros dos critérios
ESG, com foco na gestão da propriedade, portanto, diretamente voltado ao cooperado. A ideia é gerar valor para o próprio
produtor e para a cooperativa, ao propor como desempenhar
as atividades na área rural e manter a renda, ao mesmo tempo
em que o cooperado protege o meio ambiente e adota corretas
relações de trabalho, por exemplo.
A coordenadora de sustentabilidade da Integrada, Ana Lúcia de
Almeida Maia, destaca várias ações. “São muitos projetos importantes, tanto internos, como externos. A norma ISO 14001 é um
desdobramento da ISO 14000, projetada para ajudar as empresas a adequar responsabilidades ambientais aos seus processos

Para a consultora em sustentabilidade e
ESG, Rosilene Rosado, o Relatório favorece
“maior acesso ao capital, desbloqueio de
oportunidades e geração de valor”.

internos, e manter a alta performance industrial e comercial.
Para o cooperado, temos o Projeto Propriedades Sustentáveis.

e socialwhashing. Um encontro com a consul-

Ambos estão em fase de divulgação para gestores e colaborado-

tora em sustentabilidade e ESG, Rosilene Ro-

res, em todas as 15 Regionais da Integrada. Eles serão o suporte

sado, na matriz da cooperativa, reuniu os ges-

para o sucesso das iniciativas”, aposta a coordenadora.

tores para um detalhamento dos passos para
a elaboração do documento, e outros temas.
A especialista declarou que “a Agenda de Sustentabilidade e ESG evoluem à medida em que
aumenta a pressão de reguladores, investidores e clientes para priorizar critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) na alocação
de recursos”. Rosilene acrescenta que é preciso ver as matérias como benéficas para as
empresas, especialmente cooperativas, pois

Para a coordenadora de sustentabilidade
da Integrada, Ana Lúcia de Almeida Maia, a Integrada trilha
um caminho relevante no ESG, “especialmente porque
envolve todo seu público de relacionamento”.

favorecem “o melhor desempenho financeiro,
maior acesso ao capital, redução de riscos,
desbloqueio de oportunidades e geração de
valor a longo prazo”.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE NA
INTEGRADA

Na palestra aos gestores e outros colaborado-

Como evolução de postura pró sustentabilidade, a Integrada

de Sustentabilidade entre os operadores fi-

tem trilhado os degraus que surgiram no processo. O atual se

nanceiros no Brasil, como o próprio BC - Banco

refere à implantação do Relatório de Sustentabilidade, docu-

Central, que instituiu o pilar da sustentabilida-

mento que confirma a Agenda e a Política de Sustentabilidade

de, inclusive com ligação direta com o agrone-

das corporações.

gócio, pela força que o segmento representa

res, Rosilene falou sobre o avanço da Agenda

no país. “O SICOR, o Banco de Dados Rural do
É possível afirmar que o Relatório tem a função de comprovar as

BC, funciona como um Bureau Verde, que con-

ações anunciadas, e eliminar a possibilidade de greenwhashing

centra toda a análise do perfil e risco do pro-
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dutor rural. A ideia é multiplicar para o mundo
uma agenda positiva, que evidencie que o agro
brasileiro é, de fato, sustentável”, explica.
A palestrante informou que, até o momento,
20% do crédito concedido pela FEBRABAN –
Federação Brasileira de Bancos, teve como
critério fundamental a sustentabilidade. E, se
estima que até 2050 esse índice atinja 50%.
“Se a consciência chegou ao mercado financeiro, é porque o perigo de um colapso ambiental

Os colaboradores se mostraram engajados
na palestra que detalhou os passos para a elaboração do
Relatório de Sustentabilidade da Integrada.

é enorme”, destaca Rosilene.
O primeiro Relatório de Sustentabilidade da cooperativa está
Outro dado revela que 67% dos títulos verdes

em andamento. A previsão de finalização é fevereiro de 2023. O

concedidos no Brasil estão ligados ao agronegó-

diretor presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, salientou o

cio, nas práticas florestais, instalação de equipa-

compromisso da cooperativa com o ambiental e o social desde

mentos para produção de bioenergia, agricultu-

a fundação. “Estamos prontos para sistematizar todos os pro-

ra de precisão, entre outros segmentos.

jetos e ações no Relatório. Junto com o alinhamento entre gestores e demais colaboradores, vamos elaborar um documento

Rosilene observa que o conceito de ESG evo-

robusto, tenho certeza”.

luiu de conformidade para performance, ou
seja, “vai além de cumprir leis e normas, tem
a ver com o aprimoramento por iniciativa própria”. A partir de 2023, toda empresa que se
candidatar à obtenção de financiamento no
Brasil será obrigada a apresentar seu Relatório de Sustentabilidade.
A construção desse documento segue 10 critérios formalmente estabelecidos. “O Relatório
de Sustentabilidade reflete os resultados e a
avaliação integrada dos impactos econômicos,
ambientais, sociais e de governança de uma
organização”, reforça Rosilene Rosado.
Todo o mecanismo macroeconômico está voltado à manutenção da competitividade das empresas, e a Integrada segue no mesmo sentido.
A coordenadora de sustentabilidade da Integrada, Ana Lúcia de Almeida Maia, destacou o
caminho percorrido pela Integrada “e o comprometimento consciente dos gestores com
a Agenda de Sustentabilidade implantada na
cooperativa”.
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INTEGRADA RECEBE
A CERTIFICAÇÃO
SEEDCARE SYNGENTA
O cuidado com a semente oferecida ao cooperado da Integrada
foi reconhecido com mais uma certificação do produto.
A Syngenta acaba de incluir o tratamento industrial de sementes da cooperativa, entre os processos qualificados por cumprirem os seis pilares do Programa Seedcare, de excelência.
O reconhecimento foi recebido em forma de uma placa dourada, pelo gerente de insumos da Integrada, Romildo Birelo, e
pelo gerente técnico, Wellington Furlaneti, em Atibaia/SP.
Desde 2015, a multinacional certifica sementeiros que satisfazem as exigências de aplicar os produtos na dose certa,
fornecer os melhores lotes para o tratamento industrial, garantir a manutenção dos equipamentos complexos utilizados
no procedimento, providenciar a segurança dos colaboradores envolvidos, dar atenção ao meio ambiente, evitando vazamentos e descartes inadequados, e atender a legislação para
o segmento.
Para o gerente de insumos da Integrada, Romildo Birelo, receber a certificação Seedcare, da Syngnta representa mais
um avanço da cooperativa rumo à alta performance do coo-
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Placa dourada, reconhecimento da
Syngenta à Integrada por trabalhar
dentro dos padrões de precisão definidos
pela multinacional.

Qualidade Certificada

perado, no campo. “Esse reconhecimento au-

A Syngenta implantou o Seedcare como um suporte aos pro-

menta a credibilidade do nosso serviço junto

dutores para aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade do

ao cooperado. Trabalhamos para entregar

agronegócio.

o melhor desempenho das três unidades de
beneficiamento de sementes da Integrada,

O gerente técnico, Wellington Furlaneti, afirma que “o selo de

que são revertidos em produtividade nas la-

certificação do Seedcare é muito importante por trazer maior

vouras”.

credibilidade junto aos cooperados e clientes, e porque o processo de TSI atende o padrão de qualidade exigido por nosso
fornecedor. Com isso o produtor tem a segurança que recebe a
semente com a dose de produto recomendada”.
A Integrada instalou o primeiro equipamento da Syngenta,
para tratamento industrial de sementes, em 2007. Hoje, são
dois equipamentos, um em Santa Cecília do Pavão/PR e outro
em Mauá da Serra/PR. “Em 2019, a Integrada completou a automatização da linha de tratamento de sementes. Hoje, todo o
processo está mais seguro para o colaborador e para o meio
ambiente”.
É importante lembrar que o tratamento industrial de sementes também permite uma semeadura mais ágil, especialmente,
porque o cooperado tem, cada vez mais, executado duas ações
ao mesmo tempo, quando colhe uma safra e já semeia a seguinte, praticamente ao mesmo tempo.
“Receber a certificação Seedcare, da Syngenta, é como certificar a Integrada como um todo”, celebra Romildo.

Gerente de insumos da Integrada,
Romildo Birelo, “receber a certificação
Seedcare, da Syngenta, é como certificar a
Integrada como um todo”.
O gestor acrescenta que, no Brasil, apenas
entre 20 e 30% das sementes são tratadas de
forma industrial, a grande maioria recebe os
produtos químicos nas propriedades, no método on farm. “Na Integrada, estamos bem
acima dessa média, pois, 70% das sementes
adquiridas pelos cooperados, passam por tratamento industrial”.
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