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COMPLEM Notas
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
QUALIDADE SE FAZ SEMPRE

Prestadores de serviços da Cooperativa que trabalham na coleta e no transporte de leite até o laticínio receberam treinamento de Logística e Transporte de Leite. Em parceria com o Sescoop/Goiás,
o instrutor Paulo Correa tratou sobre as técnicas
corretas de coleta para análise, temperatura do leite
a ser coletado, tempo de transporte, e Instruções
Normativas 76 e 77.
A capacitação para esses profissionais, além de ser
uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é uma grande preocupação e
cuidado da Cooperativa afinal, o setor de transportes também é responsável por uma parcela da qualidade do leite que chega à Indústria. “A reciclagem
do conhecimento é sempre necessária, para que o
leite que chega até a indústria represente, realmente, o que foi extraído na propriedade rural durante
a ordenha”, explicou o gerente do departamento de
Apoio ao Cooperado, Adenir Miguel de Souza.

O transportador Cleomar Ramos Moura é adepto do
conhecimento contínuo: “Faço parte do quadro de
transportadores de leite da Complem há mais de 16
anos e neste período ocorreram várias mudanças no
processo de coleta de leite nas propriedades rurais.
Atualmente, a mais expressiva delas está contida
na instrução normativa de número 77. A Complem
periodicamente, tem nos proporcionado mediante
cursos nos capacitarmos para exercermos de maneira satisfatória nosso trabalho”, afirma ele.

COMPLEM CONQUISTA
5ª POSIÇÃO NO RANKING
NACIONAL EM EFICIÊNCIA NA
FABRICAÇÃO DE LEITE LONGA
VIDA COM A LINHA SIG

A SIG, empresa parceira da Complem na parte de
maquinas de envase para leite UHT, monitora a
eficiência em tempo real de todos os seus clientes.
Quando chega no final do ano, ela compara a eficiência de todas as empresas no Brasil que trabalham
com suas maquinas. Nesse ranking, no ano de 2020
a Complem ficou em 10ª colocada e em 2021 conseguiu subir para 5 empresa mais eficiente com linha
SIG.
A Cooperativa agradece a todos os colaboradores
que cooperaram com profissionalismo, eficiência e
dedicação.
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FORMATO HÍBRIDO

+
Virtual
Acesso ao evento
de forma virtual, onde
os nossos parceiros vão
apresentar seus
produtos/serviços e
realizar negócios.

Presencial
Também poderão
optar pela forma
presencial, em uma
de nossas 14 Lojas,
onde serão realizadas
ações e negócios.

PARCEIROS PRESENTES NESTA EDIÇÃO

AGROPECUÁRIA

Faça bons negócios em uma loja Complem mais perto de você ou no site
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por

Nemuel de Brito

Gerente comercial | Complem Nutrição Animal

COMPRA PROGRAMADA DE
RAÇÕES NA AGROTECNOLEITE

PLANEJAMENTO
QUE REDUZ CUSTOS

COOPERADO, ESTÁ CHEGANDO A
AGROTECNOLEITE COMPLEM 2022 E COM
ELA A EXPECTATIVA DA REALIZAÇÃO DE
GRANDES NEGÓCIOS.

Nossa tradicional Feira sempre traz oportunidades
para você realizar a compra programada dos nossos
produtos de nutrição animal, especialmente das
rações para produção leite e você sabe como isso é
importante.
Os custos com nutrição animal representam entre
40 e 60% dos custos de produção de leite e ter previsibilidade deste custo pode fazer grande diferença
no seu planejamento e em sua rentabilidade.
Tradicionalmente, o travamento dos preços na
nossa Agrotecnoleite tem demonstrado ser um
ótimo negócio para nossos cooperados, nos últimos
4 anos. Na média, o saldo foi muito positivo com
um ganho acumulado de mais de 60% no período
ou uma média de mais de 15% ao ano.

A grande pergunta que fica é, e em 2022, como será?
Isso ninguém consegue prever, o que podemos é
estar atentos às evidências. Todo o impacto inflacionário que estamos vivendo ainda em decorrência
da crise provocada pela tragédia da Covid 19 somado agora a guerra da Ucrânia afetou precisamente
os custos das comodities agrícolas, entre elas, milho
e farelo de soja que juntos somam mais de 90%
do custo médio de uma ração. Tudo isso, somado
ao risco de uma safrinha com quebra de produção
devido a falta de chuvas, nos dá indícios de que os
preços tendem à instabilidade e podem continuar
subindo.
O que você, cooperado, pode ter certeza é que nós,
da Complem, a sua Cooperativa, estamos trabalhando para trazer a você, um produto com a máxima
qualidade, com a melhor condição comercial possível para o momento e com a certeza de ser bem
atendido por nossa equipe, dando a você o poder
de tomar a decisão e realizar seu planejamento com
segurança, sempre com a nossa expectativa de que
você faça um ótimo negócio, porque este sempre foi
o nosso propósito. E claro, este ano estamos preparando uma surpresa especial em nossa linha de
produtos.
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A FORÇA DA COOPERAÇÃO NO AGRO

AGROTECNOLEITE
COMPLEM 2022
A diversidade do agro pode-se dizer que é ilimitada. Nas atividades,
nos negócios e, principalmente no
leque de ações que podem ser desenvolvidas no setor. Seja no leite,
no grão, na agricultura familiar, o
leque de tecnologias e produtos
é quase indescritível. Através de
tecnologias avançadas e robustas
podemos organizar o dia a dia de
uma propriedade ou cultivar. Os
processos estão cada vez mais
acelerados e o auxílio ao pequeno,
médio e grande produtor pode vir
através das consultorias direcionadas a cada ramo de negócio, muitas
até gratuitas, através de projetos
desenvolvidos pela EMBRAPA,
EMATER, SENAR, enfim, basta
planejar, mapear e procurar soluções práticas através de empresas
conveniadas e/ou cooperativas que
poderão dar suporte e orientações
técnicas necessários.
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Produtos e serviços também fazem parte desse
universo que,
hoje, alimentam o mundo.
E quando tudo
isso se junta num só lugar a capacidade de negócios se multiplica
e a infinidade de conhecimento é
inesgotável. É o que a Complem
irá oferecer ao cooperado, produtores rurais e profissionais da
área durante a Agrotecnoleite
Complem 2022. De 23 a 28 de
maio em formato virtual
e presencial nas filias da
Cooperativa. Nesse período acontecerão as Agrolives com temas variados,
rodadas de negócios,
exposição de produtos e
serviços dos expositores
parceiros e comercialização de produtos e insumos
com preços acessíveis. Para os
produtores, uma oportunidade de
facilitar seus negócios e adquirir
experiência: “a gente aproveita a
semana para fazer as compras com
maior prazo e preços diferenciados
e ainda aprende com as palestras”,
diz o cooperado e também Conselheiro Fiscal Robson Rodrigues de
Oliveira.

Em 2021 nesses mesmos formatos uma das mais importantes
Feiras de Agronegócios da região
Centro-Oeste bateu recordes.
Ultrapassou mais de R$ 200
milhões em movimentação econômica (maior movimentação
durante as 10 edições da Feira);
em cinco dias mais de 3 mil
pessoas acompanharam em
nosso Canal do Youtube
as Agrolives, num
total de 8 lives e 2
debates; como apoio
à cadeia produtiva
foram comercializadas R$ 300 mil em
animais entre novilhas
e tourinhos e duas mil
toneladas de silagem de
milho. Durante os cinco
dias de evento a plataforma digital da Agrotecnoleite
recebeu mais de 6 mil visitantes.

“Na edição desse ano estamos na expectativa de
bater novas metas, superando os números do ano
passado, além de aumentar ainda mais a movimentação econômica da
Cooperativa, o que significa mais prestação de
serviços aos cooperados.
Juntos, vamos realizar a
maior Feira de todos os
tempos”,
comemora o Presidente do Conselho de Administração, Sérgio
Penido.
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PROGRAMAÇÃO

2022

10h Abertura Oficial
Oportunidade de Comercialização de Poupa de Frutas no mercado
18h dos EUA
(Complem, Sedi, IFGoiano/Morrinhos)
(SEGUNDA-FEIRA)
23/05

O leite ainda é um bom negócio!
19h Alysson Paulinelli /Complem

24/05
(TERÇA-FEIRA)

Benefícios da Dieta sem Volumoso (Dieta Total) na engorda dos ani17h mais
Eduardo Batista - Nutron
Suplementação Estratégica com foco na Recria
19h Marcelo Martins Guimarães – DSM Tortuga Saúde Animal

25/05
(QUARTA-FEIRA)

Fatores importantes no planejamento da atividade leiteira
18h Lucas Leão / Agro Sabino
Atualidade no Controle Químico das Doenças da Soja
19h Luis Carregal - ADAMA

26/05
(QUINTA-FEIRA)

Produção de mandioca
17h Complem, Emater, IFGoiano/Morrinhos e Seapa
Silagem de Baixo Custo (Capiaçu + folhas mandioca)
18h Complem e IFGoiano/Morrinhos
Rações que Puxam Leite no Tanque
19h Evandro Schonell /Nutron
Administrando Potenciais e Gerando Resultados no Agronegócio
17h Helda Elaine (Sescoop-GO)

27/05
(SEXTA-FEIRA)

Alternativas para o desenvolvimento da Agricultura Familiar Com18h plem
Complem, SEAPA, Sebrae e Senar
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CRESCER
E PROSPERAR
JUNTOS!
Produtor rural, conheça
as soluções ﬁnanceiras
do Sicoob UniCentro Br
para você e para
o seu negócio.
Crédito Rural

(custeio e investimento)

Financiamento Projeto
Energia Fotovoltáica
Rotativo Agro
Aquisição
de imóvel rural
CPRF

FAÇA PARTE DE UMA DAS PRINCIPAIS
COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO PAÍS.
Participação nos resultados ﬁnanceiros + de R$ 3 milhões
de reais de volta aos produtores cooperados.
Taxas de juros atrativas.
Atendimento personalizado.
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Via Láctea

A IMPORTÂNCIA DO LEITE
PARA AS GESTANTES
O consumo de leite é extremamente importante
durante a gestação e lactação, estados fisiológicos
com altas exigências nutricionais e quando a
recomendação de ingestão de proteína, algumas
vitaminas e minerais deve aumentar cerca de 50%
ou mais.
PROTEÍNAS

A proteína láctea é conhecida por seu alto valor
biológico e, por isso, é uma ótima fonte de aminoácidos essenciais, necessários para a síntese
proteica nos tecidos fetais e maternos, durante
a gravidez e a lactação, principalmente os aminoácidos essenciais de cadeia ramificada (valina,
leucina e isoleucina), que favorecem a síntese
proteica no tecido muscular.
CÁLCIO

Além de proteínas, a inclusão de lácteos na dieta
da mãe durante a gravidez e lactação ajuda a
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atender a demanda de cálcio e de outros nutrientes críticos nesses períodos, favorecendo o
desenvolvimento fetal e neonatal, a proteção da
massa óssea materna e proporcionando outros
benefícios para a saúde da mãe e de seu filho.
Foi provado que o consumo de grandes quantidades de lácteos durante a gestação também reduz
os riscos de sintomas de depressão pós-parto, em
função dos teores de cálcio e vitamina D.
ZINCO

O zinco também é um nutriente crítico nos processos de divisão celular, metabolismo hormonal,
síntese proteica e função imunológica sendo, portanto, crucial durante o desenvolvimento fetal e
do recém-nascido. O consumo de lácteos contribui para suprir as necessidades nutricionais deste
mineral, durante a gravidez e a amamentação.
(Fonte: #bebamaisleite)
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