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COOPERADO PREMIADO.
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COMPLEM Notas

COMPLEM NUTRIÇÃO
ANIMAL E TORTUGA

EQUIPE QUALIFICADA E CERTEZA DE
BONS RESULTADOS
Qualificação – Equipe Complem Nutrição Animal
participa de treinamento técnico e comercial dos
produtos da linha TOR ( suplementos minerais e
minerais proteicos), em parceria com a Tortuga.
Time qualificado é certeza de melhor atendimento
e resultados para os cooperados.

Celebrando a vida
E abril veio cheio de graça para celebrar a vida do
pequeno Nathan. São 7 anos de alegrias e muitos
aprendizados para os pais Leydiane e Gustavo. O
verdadeiro Xodó dos avós Cleuberdelaino e Tânia e
também do titio Thiago. Parabéns, Nathan!

COMPLEM
SUPERA MARCA
HISTÓRICA EM
FATURAMENTO
O ano de 2021 entrou para a história da Cooperativa. Com o aumento de quase 30% no número de cooperados houve maior movimentação de negócios,
por isso, mesmo em um período de desafios, o ato
cooperativo fez a diferença e a Complem superou
metas e apresentou excelentes números durante a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de março, como o crescimento no ano de mais de R$ 728
milhões, 47% maior que em 2020 e resultados líquidos operacionais na ordem de R$ 29 milhões, valor
distribuído em forma de benefícios aos cooperados.
Uma conquista expressiva que demonstra a eficiência da Cooperativa, mantendo a competitividade no
mercado frente a outros modelos de negócios.
Em 2022, a Complem também começou o ano
apresentando números surpreendentes. Em 43 anos
registrou o maior faturamento da história para um
único mês: fechou março com mais de R$ 100 milhões. Essa conquista em nossa trajetória é fruto da
confiança de seus cooperados. Confiança que gera
mais resultados e, consequentemente, retorna em
forma de benefícios aos mesmos.
Para o Conselho de Administração, novos resultados estão por vir, porque o foco de nossas ações é
o cooperado e todo trabalho é pautado na transparência e realizado com planejamento para fortalecer
ainda mais o cooperativismo e o compromisso com
os sócios.
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Filial de Itumbiara inaugura
novo formato de atendimento
Chegou a vez da filial de Itumbiara! A unidade ganha um novo formato de atendimento, com layout
inovador e dinâmico. É mais comodidade, agilidade
e qualidade no atendimento aos produtores rurais
da região.
A inauguração aconteceu no dia 30 de março, com
um café da manhã para os cooperados que foram
conferir de perto as novidades da loja agropecuária
que vem, desde 2010, aprimorando e ampliando sua
oferta de produtos e serviços com base na força do
Cooperativismo.

“Sem dúvidas, uma loja com
extrema importância em Itumbiara para atender aos produtores
da localidade e de toda região.
Sou muito bem recebido aqui. O
novo formato implantado deixa o
atendimento muito mais rápido
e eficaz”, afirma o produtor e
cliente João Jacomete.

“Vemos a satisfação de nossos clientes ao
chegar no ambiente e ver todo reformulado
e com atendimento mais ágil. Isso nos deixa
feliz com vontade de estender esse modelo
inovador, que transmite o progresso da
nossa Cooperativa, à todas as nossas filiais.”
afirma o diretor comercial Antônio José.
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DIRETOR ADMINISTRATIVO E
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COOPERADO
PREMIADO
Os sorteados da Promoção Cooperado Premiado
Complem já receberam a premiação. Uma campanha que começou em dezembro de 2021 com o
objetivo de atualizar o cadastro dos associados da
Cooperativa, afim de que a comunicação se torne
cada vez mais rápida e eficiente.

Ao todo foram sorteado R$100 mil reais em prêmios, divididos nas duas categorias: COM e SEM
CAPITAL.
Na categoria sem capital, 6 sorteios de R$ 5 mil em
vale compras nas lojas da Complem. E os sortudos
foram:

ABÍLIO AMÉRICO DE ARAÚJO NETO

Corumbaíba
ARIANY DOS SANTOS GOMES

Pontalina

MÁBIO FERREIRA DE DEUS

Água Limpa
CLEVER CESAR DE OLIVEIRA

Morrinhos

LEOSMAR APARECIDO ABRÃO

Morrinhos
VALÉRIA ESTEVAM AMARAL

Morrinhos
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A categoria “com capital” contemplou 7 ganhadores. Cada um com R$10 mil em vale compras nas lojas da
Complem. São eles:
ALINE SILVA DE OLIVEIRA

Morrinhos
ANA KAROLINA RODRIGUES URZEDA

Morrinhos

ANÍCIO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR

Pontalina

DORACINO RODRIGUES AVILA

Morrinhos

MARIA HELENA DE MORAIS JUNQUEIRA

Morrinhos

NOEDES MARTINS FERREIRA

Edealina
RIVALDO FALEIRO DA SILVA

Morrinhos

Parabéns a todos os ganhadores e
toda a equipe envolvida na mobilização da Campanha.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DECIDE FUTURO DA
COMPLEM E APROVA CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021
216 cooperados de Morrinhos e de filiais participaram, no dia 23 de março, no Sindicato Rural de
Morrinhos, da Assembleia Geral Ordinária (AGO).
Durante a Reunião de Trabalho, os cooperados
aprovaram o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021. Também, durante o evento, os associados decidiram o destino das sobras à disposição
da AGO de R$3.659.452,03. O valor será dividido
integralmente entre os cooperados de acordo com
a movimentação de cada um durante o período.
Quanto aos juros sobre o capital integralizado do
cooperado, a proposta apresentada pelo Conselho
de Administração do pagamento de 4% ao ano para
o exercício de 2022 foi retirada, sendo aprovado o
pagamento de 5% de juros.
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MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL
DA COOPERATIVA

1.148 cooperados ingressaram na Cooperativa
no ano passado, enquanto apenas 27 pediram
demissão. A Cooperativa apresentou um total
de 4.208 cooperados com capital e 1.019 sem
capital no final do exercício. Os pedidos de demissão, que este ano somam R$316.863,72 e representa um dos menores dos últimos cinco anos de
acordo com decisão da Assembleia, serão pagos da
forma que vem sendo feito num prazo de 10 anos,
com prazo de carência de três anos sempre dentro
dos limites do Estatuto e da Lei. Esse prazo poderá sofrer alterações na hora do pagamento, caso
o associado tenha integralizado seu capital num
prazo menor que o aprovado para devolução pela
Assembleia.

HONORÁRIOS

Durante a Assembleia Geral Ordinária, os cooperados decidiram pela manutenção dos honorários
vigentes, tanto dos conselheiros executivos (presidente, diretor comercial e diretor de produção),
quanto para os quatro conselheiros vogais e para os
três conselheiros fiscais efetivos.

A AGO foi secretariada pelo cooperado Paulo Teles,
assessorado pela gerente de Secretaria, Vanusa Cristina de Castro Mendonça, registrando em ata cada
passo da AGO, enquanto o cooperado Fernando
José presidiu interinamente os trabalhos, envolvendo discussões e votação do relatório do Conselho
de Administração, balanço, destinação das sobras e
honorários.

A MESA CONDUTORA DOS TRABALHOS

Seguindo os protocolos dos órgãos de saúde, compuseram a mesa condutora dos trabalhos da AGO
somente os três executivos da Cooperativa: o presidente Sérgio de Oliveira Penido, o diretor comercial
Antônio José da Silva e o diretor de produção Igor
de Souza Cândido que registraram e agradeceram a
presença de todos os conselheiros vogais: Ricardo
Batista de Lima, José Rodrigues Vargas, José Augusto Moreira de Lima, Vagniton Silva Ribeiro e Juliano
Caldeira Brazão, dos conselheiros fiscais/2021 Robson Rodrigues de Oliveira, Renato Estevão dos Reis

AGRADECIMENTO

Ao final, o presidente Sérgio Penido, em nome do
Conselho de Administração, agradeceu a todos os
cooperados presentes e reafirmou o compromisso
dessa gestão: “estamos pautados na transparência,
tudo o que construímos é mostrado a vocês cooperados e à sociedade”, concluiu.
GESTÃO DEMOCRÁTICA

Para os cooperados, a Assembleia cumpre um dos
princípios do cooperativismo que é o da Gestão Democrática. Aline de Oliveira que há poucos meses se
associou viu a importância de participar da AGO: “fiquei muito satisfeita com o resultado e convido todos
os cooperados a participarem de
momentos como esse tão relevantes
para o destino da nossa Cooperativa
que cresce a cada ano”, comemorou.

e Alexandre Marques dos Reis.
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DAC Informa

RESÍDUOS
ANTIBIÓTICOS
A presença de resíduos de antibióticos no leite deriva de tratamentos de doença do animal no qual não
foi observado o período de carência ou o medicamento não pode ser utilizado em vacas em lactação.
Para as pessoas a ingestão de leite com resíduos de
antibióticos pode ser classificada em três categorias:
Toxicidade: drogas com atividades carcinogênicas ou mutagênicas;

por
Alysson
Paullineli

Para evitar perdas com leite contaminado em sua
propriedade alguns cuidados podem ser tomados,
tais como:
identificar animais tratados e ordenhá-los separadamente;
respeitar o período de carência, seja ele em dias
de ordenhas;
respeitar dosagem por animal;

Aumento do risco de resistência dos micro-organismos aos antibióticos criando, assim, as
chamadas super bactérias;

evitar uso demais de um antibiótico por vez no
tratamento e se o fizer levar em consideração os
dias de descarte do que tiver maior carência;

Hipersensibilidade levando a choques devidos
a processos alérgicos, como asmas, dermatites,
urticárias, etc.

ao usar antibióticos sem descarte para mastite, principalmente junto à anti-inﬂamatórios
descartar pelo menos um dia após o término do
tratamento;

Na indústria o leite com antibióticos traz grandes
prejuízos já que afeta a fabricação de queijos e iogurte em seu rendimento e sabor, também aumenta
a taxa de descarte de leite, já que em padrões acima
do permitido por lei faz com que o laticínio jogue
esse leite fora e o prejuízo pode ser maior ainda
quando há contaminação do leite bom no caminhão
de coleta ou nos silos de estocagem na fábrica.

observar a carência das pomadas utilizadas na
secagem das vacas;
cuidado com pomadas cicatrizantes que possuem antibiótico, pois podem ser absorvidas;
respeitar as dosagens quando prescritas pelo
técnico. Evite mudar as vias de aplicação;
não utilizar medicamentos que não tenham indicação para vacas em lactação.
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Na dúvida faça uma coleta de amostra do animal
ou do tanque de expansão e leve à cooperativa para
saber se o leite já está em condições de ira para a
indústria.
Cooperado, reforçamos que em animais tratados
para mastite clínica, seja direto na teta ou parenteral (muscular endovenosa e subcutânea), todo
leite deve ser descartado obedecendo ao período de
carência.

Sendo assim, o uso de antibióticos traz prejuízo
para a indústria para sua saúde e para o seu bolso,
já que no caso de leite adulterado no caminhão de
coleta o produtor é responsabilizado por todo volume contaminado.
Qualquer dúvida sobre o uso de antibióticos e
períodos de carência procure o Departamento
de Apoio ao Cooperado, DAC, ou ligue para 64
3417-1247.
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Via Láctea

PODE ESPALHAR QUE

a manteiga é boa
Cremosa, delicada, com sabor suave de leite, a
manteiga tem origem animal, feita a partir do
leite de vaca. É composta da gordura do leite que
foi separado de outros de seus componentes, é
basicamente creme de leite puro. Tem um sabor
rico e é amplamente utilizado para cozinhar, assar
ou passar no pão.
Nas últimas décadas, a manteiga tem sido injustamente responsabilizada por doenças cardiovasculares, devido ao seu teor de gordura saturada
alta. No entanto, a opinião pública e científica foi
lentamente mudando esse preceito, pois descobriu-se que gordura saturada não é maléfica para
saúde e muitas pessoas já reconhecem a manteiga
como um alimento extremamente saudável.
A Manteiga de Leite Compleite, que pode ser
encontrada em potes de 200g e 500g, agora está
com nova roupagem, mais moderna e com layout
mais clean, tornando mais eficiente a comunicação do produto com seus consumidores, que,
segundo o coordenador de marketing da Cooperativa, Eber Goulart, estão cada vez mais exigentes, além de ressaltar seu grande tributo que é “de
Primeira Qualidade”.
O negócio é aproveitar que o momento está favorável e consumir manteiga sem culpa, mas com
moderação.
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Hummmmmmmmm...
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