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LEONARDO
DANIEL

A trajetória cooperativista
de um jovem brilhante
que deixa grande saudade

UMA VIDA
BRILHANTE
QUE SE FOI

“Leonardo foi um jovem
empreendedor do agronegócio, um sonhador que
mesmo muito jovem, além
do seu crescimento profissional, auxiliou o pequeno
produtor no desenvolvimento da agricultura
familiar. Ele deixou uma
história muito bonita.
Profissional competente,
amigo sincero. Deixou
também um grande vazio e o difícil é saber que
não veremos mais aquele
grande homem com um
grande sorriso”.
Fátima Maria de Paula
Cooperada

CEDO
DEMAIS

É ISSO MESMO, DONA FÁTIMA.
Vai ser difícil reaprender a trabalhar e conviver sem
o nosso grande profissional e, principalmente amigo.
Desde jovem, Leonardo Daniel já mostrou sua determinação e amor pelo cooperativismo. Estudante de agronomia começou na Complem muito cedo, ainda como
estagiário, mas com sua competência, após a formatura,
foi contratado como Responsável Técnico da loja agropecuária, Fábrica de Ração e Armazém Graneleiro.
Iniciou seus trabalhos na Complem em 2005, através de
estágio. Engenheiro Agrônomo por formação terminou
o estágio e foi contratado. Por algum tempo trabalhou
na loja agropecuária prestando seus serviços aos cooperados e, como cooperado, fez parte da diretoria executiva da Complem.
O seu espírito empreendedor e sua vontade de trabalhar pela Cooperativa o levou a dar um grande salto
em sua carreira. Em 2016, através do voto dos cooperados foi eleito Diretor de Produção, fazendo parte do
Conselho de Administração e estava terminando o seu
segundo mandato e, recentemente, de olho no futuro,
concluiu o MBA em Gestão Comercial. Exemplo que
motiva os jovens que estão ingressando não apenas
no setor do agronegócio, mas que buscam a sucessão
familiar no campo.
Para os cooperados e amigos o que ficará marcado são
as boas lembranças do profissional e da pessoa cativante que foi o nosso diretor de produção. “era uma pessoa
tão carismática, tão sorridente. Agora é pedir a Deus
que conforte a todos, principalmente à família dele”,
disse o cooperado Eliacim Batista dos Santos.
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“Leonardo era uma pessoa humilde e sempre
procurava nos ajudar, principalmente no apoio
ao pequeno cooperado. Nós que somos da agricultura familiar devemos muito a ele”, concluiu
Weder Fernandes de Souza, cooperado da região
Vera Cruz.

Com o seu legado e seu trabalho Leonardo Daniel
também fez história no cooperativismo goiano.
Presidentes e diretores de outras cooperativas e do
sistema OCB/SESCOOP–GO, estiveram na Complem visitando a diretoria e oferecendo solidariedade nesse momento tão difícil: “além de trabalhar ele
estava preocupado em sempre aprender mais para
devolver ao cooperativismo todo esse aprendizado.
Foi realmente uma grande perda para todo o sistema”, ponderou Luís Alberto Pereira, presidente da
Organização das Cooperativas Brasileira de Goiás.
A parceria de longas datas e a amizade estarão marcadas para sempre no coração daqueles que juntos
dividiram a tarefa de administrar a Cooperativa:

“conheci o Leonardo ainda menino e o vi se tornar um grande homem e um grande líder. Trabalhamos juntos por vários anos, porém o mais
importante foi a amizade e parceria construídas
durante todo esse tempo que passamos juntos”,
relembrou Antônio José da Silva, diretor comercial.

Família, cooperados, colaboradores e amigos prestam suas homenagens na certeza de que o seu
trabalho e sua doação ao cooperativismo terão
continuidade:
“o momento não é fácil. Aprender a continuar
sem o nosso amigo será uma tarefa árdua, mas a
empatia dele, a vontade de fazer sempre o melhor será o nosso combustível nessa empreitada.
Obrigado meu amigo “Leo” por compartilhar conosco seu aprendizado e sua alegria. Você sempre será lembrado por sua brilhante trajetória”,
concluiu Sérgio Penido, presidente do Conselho de
Administração.
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LEMBRANÇAS,
RECONHECIMENTO E

MUITA

SAUDADE

“Já conhecíamos muito bem o trabalho do
Leonardo aqui na Complem e acompanhávamos também o interesse dele por conhecer mais. Inclusive, ele foi participante e
um dos incentivadores do MBA em Gestão
Comercial, que encerrou há duas semanas.
Então, além de trabalhar ele estava sempre preocupado em aprender mais para
devolver para o cooperativismo todo esse
aprendizado. Sem dúvidas, foi uma grande perda para o cooperativismo, todos do
sistema ﬁcamos muito sensibilizados.”
Luís Alberto

Presidente OCB/Sescoop-GO

“Conviver com o Leonardo foi uma experiência única. Um ser de um coração
grandioso, que transmitia uma alegria
contagiante por onde passava.
Deixa saudades, mas estará guardado
na lembrança e no coração de quem
teve o privilégio da sua companhia.”
Vanusa Cristina

Colaboradora Complem
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“Um vazio inestimável. Perdi não só o
diretor da minha Cooperativa, mas um
grande amigo. Uma pessoa que sempre
esteve com as mãos estendidas em todos
os momentos que eu precisei. Oramos a
Deus para que ele siga em paz, na certeza de que deixou um grande legado para
nós, e que toda a sociedade tenha mais
compaixão para com a família e com
todos que conviveram com ele.”
Roberto Reis
Cooperado

“Uma grande perda para o sistema cooperativista, para Morrinhos, para Complem e para
nós, que tínhamos ele como um grande líder.
Eu tive a oportunidade de conviver com ele
no Conselho da Central Rede, um cara alegre,
satisfeito, empreendedor, que tinha um futuro
brilhante pela frente. Que Deus dê conforto
e amenize a dor da família, de todos companheiros da Complem e dê a ele um bom lugar
porque ele fez muito por nós aqui na Terra.”
José Lourenço

Presidente da Coapil

“O Leonardo deixa um grande legado. Tive
a honra de ser colega dele no MBA em Gestão
Comercial, podemos fazer ali uma grande
amizade. Realmente, um proﬁssional de alto
gabarito. É uma perda muito grande, não só
para família e para a Complem, mas para o
cooperativismo, já que ele tinha um futuro
muito grande pela frente.”
Jubrair Caiado Júnior

Superintendente do Sescoop-GO
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TEORIA

dos

SE7ÊNIOS
Para seleção em um Curso de Cooperativismo, Leonardo Daniel participou de um processo seletivo em
setembro de 2019, onde fez uma análise dos ciclos da
sua vida de sete em sete anos (teoria dos setênios).

0 AOS 7 ANOS

7 AOS 14 ANOS

“Ciclo marcado pela entrada dos meus pais no
sistema cooperativista,
após terem herdado uma
pequena propriedade de
meus avós”.

“Foi marcado pela
minha primeira oportunidade de emprego
e às minhas primeiras
participações, juntamente com meus pais,
a eventos ligados ao
sistema cooperativista”.
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14 AOS 21 ANOS

“Foi quando escolhi fazer
o curso de agronomia, a
minha saída da casa dos
meus pais e o nascimento do meu primeiro filho,
Lucas Daniel”.

21 AOS 28 ANOS

“Ciclo em que me tornei cooperado. Tive uma responsabilidade
muito grande da saída de estudante/estagiário a responsável técnico
da Complem, uma empresa que
eu tenho muito carinho e muito
amor. Neste período, me casei
com Vilnádia Daniel e minha
segunda filha nasceu, a Ana Laura
Daniel”.

28 AOS 35 ANOS

“Uma mudança ainda maior em minha
vida. Foi quando assumi a função de diretor de produção , o nascimento da terceira
filha, Maria Cecília Daniel e o momento
também da reeleição como Diretor de Produção. Venho através desse desafio buscar
uma oportunidade para que eu possa ainda
mais buscar conhecimentos e possa construir um ciclo ainda mais vitorioso nos
próximos sete anos”.

Infelizmente o ciclo foi quebrado...
mas seus ensinamentos e legado serão guardados para sempre.
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EX-DIRETORES
UMA HOMENAGEM PARA QUEM TANTO COOPEROU
COM O DESENVOLVIMENTO DA COMPLEM

No dia 21 de dezembro foi inaugurada a galeria de Ex-Vice-Presidentes da Complem, pessoas que enfrentaram muitos desafios, mas que, através da força da
cooperação, transformaram muitos sonhos em realidade. Com uma verdadeira
valorização da história de mais de quatro décadas da Cooperativa, a atual gestão
homenageia também o sócio-fundador da Complem dando à Galeria de Ex-presidentes da Cooperativa o seu nome: “Sebastião Rodrigues de Godoy” .
JERÔNIMO MAIA DE MENDONÇA

Diretor de Produção
1979 a 1983

EPITÁCIO DE FREITAS

Diretor comercial

1979 a 1983 - 1983 a 1986

JORIVÊ ALVES DA
SILVA

Diretor de produção
1983 a 1986
1986 a 1989

EDSON DE SOUZA

Diretor comercial
1989 a 1992

RUBENS FERNANDES
DE PAULA

Diretor de produção

1989 a 1992 - 2001 a 2004

JANIUZAN ALVES MATIAS

Diretor de produção
VALDEMAR SEBASTIÃO
DE OLIVEIRA

Diretor de produção
2007 a 2010
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2010 a 2013 - 2013 a 2016

“Foi-se um grande amigo...
Uma trajetória relâmpago, mas brilhante. Quando recebi como estagiário aquele ‘menino’ de riso fácil e
sincero, logo percebi que seria diferente de tantos outros que por ali
passaram. Estivemos juntos por um
bom tempo e Leonardo Daniel sempre buscou nos meus ensinamentos
lições de vida.
Quando de assistente técnico, passei à Diretor de Produção, foi ele o
selecionado para me substituir e,
depois, assim também na Diretoria.
Dono de um carisma sem igual,
me honrava e trazia muita
alegria, quando, em suas falas,
sempre se referia a mim com
carinho e reconhecimento de
quem soube muito bem aprender.
Após a homenagem aos ex-diretores, conversamos por longo
tempo, com muito ânimo e muitos
planos de sua parte.
Leonardo é dessas pessoas que jamais será esquecida e viverá para
sempre em nossos corações.
Saudades eternas de você, meu grande amigo.”

Jânio Matias
Ex diretor de produção
da Cooperativa
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INAUGURAÇÃO

CORUMBAÍBA
Conselho de Administração inaugura
nova loja Agropecuária em Corumbaíba

U

m espaço amplo, bonito e moderno, com
uma estrutura para atender mais e ainda
melhor aos cooperados, familiares e toda população de do município e região.
Uma história que começou há mais de 15 anos e,
que agora, dá um novo e grande salto no desenvolvimento de nossa Cooperativa para atender
às necessidades dos cooperados e clientes. O
Conselho de Administração entendeu que já era
necessário o crescimento dessa filial, uma das
mais importantes para a Cooperativa.

10

“Esta é a resposta de um processo que começou desde 2019, quando o grupo de Conselho de
Administração veio para resgatar a confiança,
a credibilidade. O sócio nos colocou aqui para
que a gente pudesse resgatar dele o orgulho de
ser dono. Isso aqui é um pedacinho de tudo
que está sendo entregue com muito trabalho
ao longo desses 3 anos. Nós construímos um
processo de confiança e isso aumentou muito o
número de cooperados na Cooperativa, saímos
de 4 mil para mais de 5.500, com o objetivo claro
de chegarmos a 10 mil. Isto trouxe aumento
no número de cooperação, os donos passaram
a fazer mais negócios com a Cooperativa, o que
nos tornou mais eficientes o que, imediatamente, possibilita mais benefícios”, afirmou o presidente da Complem, Sérgio Penido.

BENEFÍCIOS
BÔNUS DE COMPRAS E JUROS SOBRE CAPITAL

T

rês milhões e meio de reais. Esse foi o valor de
benefícios entregue aos cooperados no dia 20
de dezembro. Dois milhões em bônus por compras
e um milhão e meio de juros sobre o capital. Benefícios que são resultados da cooperação conjunta,
como explica o presidente do conselho de administração, Sérgio de Oliveira Penido:
Resultados também que geraram benefícios diretos
e indiretos. O anúncio foi feito com exclusividade
pela atual gestão da Complem durante um café da
manhã com a imprensa, reunindo profissionais da
área de Morrinhos e também da região.
E, como a Complem somos do leite, da carne, dos
grãos, do varejo e da agricultura familiar, para
receber simbolicamente esses benefícios de três
milhões de reais, foram convidados cooperados
que representam cada um desses segmentos. Um
deles, Roberto dos Reis, cooperado e produtor de
leite afirma que esses benefícios chegaram na hora
certa: “A gente que vive nessa área de produção de
leite, que é bastante difícil, é de suma importância
essa bonificação, principalmente nessa época agora
que já vem a silagem. Então, vai nos ajudar bastante, com o óleo diesel e, também, com o plantio da
segunda safra.

“Veio na hora certa. Tudo que você faz, você recebe de
volta em dobro. Por isso que é muito bom essa cooperação. Quem quiser vir, venham. Cooperem, vocês não
vão se arrepender, aqui só tem a colher frutos.”
Weverton Rodrigues (agrícola)
“É um bom benefício, que veio em hora muito boa.
Vamos começar agora na área de defensivos nas pastagens. Melhorar as pastagens para engorda do gado.”
Fábio Rocha (corte)
Dona Fátima e seu esposo Antônio, da região da
Marcelânia, são pequenos produtores de leite e,
por isso, entraram para o projeto da agricultura
familiar desde o início. O que, segundo eles, garante
o aumento da renda. Eles também agradeceram a
oportunidade.
“A Complem, para nós cooperados é uma mãe. Ela
nos ajuda muito. Principalmente nesta pandemia,
essa Feira que nós temos aqui é uma salvação. Colabora demais com o pequeno produtor. Um resultado que
todos podem ver”.
Fátima Maria de Paula (agricultura familiar)
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PROMOÇÃO

COOPERADO

Mil

R$

Conﬁra as regras da promoção, consulte o regulamento
em uma Complem mais perto de você ou no site:

www.complem.com.br

Informações:

(64) 3417-1206
(64) 98434-0868

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.016907/202

VENHA SER DONO
E CONCORRA A

