
A Integrada é uma cooperativa agroindustrial com atuação em mais de 40 municípios 

dos estados do Paraná e São Paulo. Com cerca de nove mil associados, a Cooperativa 

Integrada tem como missão promover o desenvolvimento dos cooperados e 

colaboradores, bem como atender aos anseios dos clientes e fornecedores, por meio 

de produtos e serviços de excelência e atuando com responsabilidade socioambiental. 

Com visão de ser referência entre as maiores e melhores cooperativas agroindustriais 

do país, a Integrada tem como foco econômico a assistência técnica, venda de 

insumos, recebimento da produção agrícola e agroindustrialização.

Baseados em valores como espírito cooperativista, comportamento ético, 

competitividade, desenvolvimento humano e qualidade, a Integrada tem um grande 

compromisso com a sustentabilidade e promove diversas ações que levam o 

despertar para educação e contribuem para o desenvolvimento da consciência 

socioambiental de milhares de pessoas.

Quem Somos

Se interessou por algum de nossos projetos e quer saber mais

sobre como podemos interagir para melhorar nossa qualidade de vida e 

preservar o planeta? Entre em contato com a gente. 

Vidas integradas fazem um mundo melhor!!

43 3294.7000
www.integrada.coop.br  /  integrada@integrada.coop.br

cooperativaintegrada

VAMOS COMPARTILHAR

AÇÕES E
ATITUDES



Gestão para
Sustentabilidade
A gestão para sustentabilidade da Cooperativa Integrada se baseia em seus valores, 

como princípios cooperativistas e comportamento ético. São comportamentos e 

atitudes pessoais incentivados através do desenvolvimento humano, buscando 

aperfeiçoar processos para garantir a qualidade de vida de colaboradores e associa-

dos e elevar a competitividade e governança corporativa.

Pessoas e recursos naturais são essenciais para a cooperativa, tanto para os negócios 

como para contribuir com a melhoria da qualidade de vida. Desta forma, todo o 

investimento social privado é focado com esse objetivo e alcança toda nossa área de 

ação através de diversos projetos socioambientais e parcerias. 

A Cooperativa Integrada incentiva diversas ações de responsabilidade socioambiental, 
englobados em quatro projetos principais. Conheça os objetivos de cada um deles:

A contribuição para a melhoria da educação

em nossa área de atuação também se estende ao Projeto 

Encontro Literário, que promove diversas ações conjuntas

com instituições de ensino municipal para incentivar

a leitura através das obras de Monteiro Lobato com intuito

de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência

social mais aprimorada nas futuras gerações.

Nossos Projetos

Investir em educação e cultura para despertar

uma sociedade mais justa. Com esse

compromisso, a Integrada promove eventos

em diversos municípios no Mês das Crianças

com ações lúdicas, distribuição de brinquedos

pedagógicos e palestras educativas.

As ações que a Cooperativa Integrada

desenvolve são importantes e devem

ser compartilhadas, bem como as ações

de diversos parceiros que interagem

conosco. Por isso, estamos sempre

articulando parcerias com os setores

privado e governamental para a ampliação

das ações existentes e desenvolvimento

de novos projetos.

Projeto Plante Um Sorriso
Cuidar das pessoas e preservar a natureza. Com esse compromisso, a Integrada mantém
o Projeto Nossa Água em parceria com a Bayer Cropsciense para desenvolver ações para 
recuperação e conservação da biodiversidade. Diversas ações contribuem para o desenvolvimento 
do Projeto Nossa Água, elas envolvem associados, colaboradores e comunidade. As ações de 
educação ambiental contribuem para o despertar da conscientização e preservação ambiental,
através de plantio de árvores em áreas de mata ciliar, soltura de peixes
e proteção de nascentes.

“FORÇA e COOPERAÇÃO, todos juntos pela preservação”. Com esse slogan, o Programa InterAção 
busca desenvolver ações para benefício das pessoas e fortalecimento do nosso negócio. Contando 
com o investimento social privado realizado nas comunidades onde atua, a Integrada incentiva 
ferramentas para potencializar os conceitos de gestão para sustentabilidade entre nossos gestores 
e pensar soluções para um mundo melhor. Nosso grande lema é: entender para fazer, pois através 
da informação as pessoas têm oportunidade de
repensar suas atitudes e adequá-las para melhorar
a qualidade de vida de todos.

Além de todos esses projetos, a Cooperativa Integrada

também realiza ações solidárias que ajudam diversas

entidades beneficentes do Paraná. Como a doação

anual de fraldas geriátricas para entidades de nossa área 

de atuação, que contribui com o bem-estar de milhares

de idosos e pacientes.

Projeto Nossa Água

Programa InterAção

Ações Solidárias

Projeto Encontro InterAgir

Encontro  Literário


