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A COMPLEM ENTREGA AOS COOPERADOS
OS BENEFÍCIOS DE UMA GESTÃO EFICIENTE

FALA,

PRESIDENTE!

Caríssimos cooperados,
2021 foi um ano marcado por grandes desafios e
perdas para a nossa Cooperativa: a do diretor
de produção Valdemar Sebastião de Oliveira,
o nosso sócio-fundador Sebastião Rodrigues
de Godoy e, recentemente, do nosso também
diretor de produção, Leonardo Daniel e também
por uma segunda onda da Covid 19, o que nos
fez sair da zona de conforto, buscando alternativas para otimizar e modernizar os serviços
oferecidos aos donos, porque a equipe entendeu
que era necessário mudar o foco exclusivamente para o cooperado.
Entre as novidades, a Complem realizou a
primeira edição da Agrotecnoleite no sistema
híbrido, inovando com as Agrolives, assuntos
de interesse dos cooperados do leite, da carne,
do grão e da agricultura familiar. Também fez a
reforma estatutária para atualizar e modernizar
o estatuto.
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Em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a compra de área da antiga Cisal, que fica
localizada no Distrito Agroindustrial de Morrinhos-DAIMO. A compra tem como finalidade
sediar futuramente o novo Centro de Distribuição e Logística, sede de Suporte ao Desenvolvimento do eComerce, e uma Unidade Básica de
Sementes (UBS).

Durante 2021 todas as filais foram reformadas e padronizadas, algumas ganharam prédios novos como
Pontalina, Corumbaíba e, por último, um novo
formato de serviço para os sócios: foi inaugurado
o 1º Escritório de Negócios de Ipameri, um projeto
piloto que, em 2022 deverá ser levado também para
outros 10 municípios estratégicos. É o produto sendo levado até à propriedade rural, sem o produtor
precisar deixar seus afazeres. Uma equipe especializada irá até ele.
Toda a frota recebeu roupagem nova, atualizada e
padronizada. Os lácteos Compleite também estão
de roupa nova, agora ainda mais atrativos para o
consumidor e, para atender diferentes mercados, a
linha food service também recebeu investimentos.
Mais de R$6 milhões foram investidos no Complexo
Industrial da Cooperativa, trazendo modernidade,

agilidade e resultados para os cooperados. Outra
conquista dos sócios, a partir de abril já começarão
a ser distribuídas 50% das cotas partes dos cooperados com mais de 70 anos de idades e 30 anos de
cooperativismo. Ressalto também que uma nova
política leiteira será implantada no setor já que, em
2022, vários contratos que impedem algumas ações,
serão finalizados.
E fechando o ano os benefícios voltados aos cooperados: mais de 3,5 milhões e meio de reais em bônus
por compras e juros sobre o capital, e deveremos
fechar 2021 com um faturamento de R$ 728 milhões
contra R$ 500 milhões em 2020.
É o cooperado em foco através de um ciclo sustentável que envolve: confiança, cooperação, eficiência
e resultados.
COMPLEXO INDUSTRIAL

PONTALINA

CORUMBAÍBA

EXPEDIENTE
PRESIDENTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
Sérgio de Oliveira Penido
1º VICE-PRESIDENTE
DIRETOR COMERCIAL
Antônio José da Silva

SUPLENTE
Juliano Caldeira Brazão
CONSELHO FISCAL
Robson Rodrigues de Oliveira
Renato Estevão dos Reis
Alexandre Marques dos Reis

2º VICE – PRESIDENTE
DIRETOR DE PRODUÇÃO E
INDUSTRIAL
Igor de Souza Cândido

SUPLENTES
Sérgio Augusto de Morais
Sueli Arantes de Souza Gomes
Danilo Nunes da Silva

CONSELHO VOGAL
1º Ricardo Batista de Lima
2º José Rodrigues Vargas
3º José Augusto Moreira de Lima
4º Vágniton Silva Ribeiro

MARKETING
Eber Goulart
Márcio Dias

REDAÇÃO, EDIÇÃO E
FOTOGRAFIAS
Ana Caruliny Oliveira
Patrícia Melo
Yohanna Ferreira
COLABORADOR
Bruno Knuth
DIAGRAMAÇÃO E ARTE
Guilherme Gontijo
IMPRESSÃO
Flex Gráfica
Representação Comercial
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TRÊS
E MEIO
MILHÕES 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”
Sérgio Penido
Presidente do conselho
de administração

“Nosso bônus de compras foi reinvestido na própria atividade,
que é a agricultura. Adquirimos produtos para fazer aplicação
na soja e compra de outros produtos voltados para a agricultura também. Muito bom saber que o que gastamos em todas
as lojas da Cooperativa durante o ano, volta em forma deste
benefício no final do ano.”
Paulo Teles
Cooperado

“Com certeza o bônus faz grande diferença. Com ele,
comprei arame e postes. Enfim, fiz uma cerca que a
muito tempo estava precisando. Além de tudo isso, nós
cooperados, podemos contar com o juro sobre o capital
que investimos no início da cooperação. Não canso de
falar, o sistema cooperativista tem muitos benefícios.”
José Vargas Rodrigues
Cooperado

“Aqui na propriedade o bônus de compras foi muito útil.
Nos ajudou a comprar para as vacas o sal mineral e adubo
para o pasto. Resumindo, foi uma boa ajuda no final do ano
tão difícil para o produtor de leite”.
Thiago Nunes Castro
Cooperado

“Fazemos questão de comprar só na nossa
Cooperativa porque temos a certeza que
no final do ano retorna para nós mesmos.
É uma espécie de décimo terceiro salário
que investimos, muitas vezes, na própria
atividade”.
Valdair Divina Nunes de Oliveira
Cooperada
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RESGATE

COTA CAPITAL
Aprovado durante Assembleia Geral Ordinária
de 2020, o Fundo de Recursos para devolução de
capital, com especificação da origem, visa construir
um “colchão” para melhor atender aos cooperados
quando houver necessidade. Serão beneficiados
cooperados com idade igual ou superior a 70 anos

e com 30 anos ininterruptos na cooperativa. R$3,8
milhões estarão à disposição para pagamento aos
referidos cooperados a partir de abril. Com isso,
a Complem entrega ao cooperado cada vez mais
benefícios de uma gestão eficiente.

“Essa foi uma excelente
iniciativa. Eu tenho acima da idade indicada e
um bom capital acumulado. Afinal, são mais de
40 anos como cooperado.
Estou enxergando como
uma espécie de aposentadoria. Parabéns a todos
envolvidos nesta grande
ideia”

“Tenho 82 anos de idade e a
metade deles, 41 anos, dedicada
à Complem. Para mim é uma
alegria muito grande poder
receber a metade do meu capital, porque vai ajudar a investir
ainda mais na minha propriedade. A Cooperativa está de
parabéns com essa iniciativa
que vai nos ajudar e muito em
nossa atividade”

Jorge Luiz da Costa
Cooperado

Francisco Luzia Sobrinho
Cooperado

“Agora teremos a oportunidade
usufruir ao menos de 50% desse
dinheiro em vida. A Complem é
minha segunda casa, onde me sinto
muito bem e sou acolhido. Tudo
que preciso, tem. Eu me sinto bem
fazer parte de tudo isso e melhor
ainda em ter a oportunidade de pegar 50% de um capital que demorei
mais de 40 anos para acumular
e continuar sócio. Vou gastar na
própria Cooperativa, comprando
sal, adubo para cobertura. Parabéns ao Conselho de Administração
e a todos os cooperados”
Jair Pereira
Cooperado

ATENÇÃO!

O benefício deve ser solicitado no
departamento de Conta Corrente.

INFORMAÇÕES

(64)3417-1206 / (64)98494-0868

5

NOS DE
A
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A FEIRA DA AGRICULTURA
FAMILIAR COMPLEM
COMPLETOU 2 ANOS
Mais um ano de muito trabalho e superação.
Parabéns a todos produtores e clientes que
semanalmente fazem o projeto acontecer. Parabéns aos cooperados e às cooperadas que acreditam na força do Cooperativismo. Parabéns
ao Conselho de Administração da Cooperativa
que não mediu esforços para que este sonho se
tornasse realidade. Uma das propostas, desde o
início do projeto, é viabilizar meios para que os
pequenos produtores incrementem suas rendas
tornando as propriedades rurais produtivas.

“Para nós é uma felicidade imensa, junto com
o conselho de administração, ter feito alguma
coisa para essas famílias que precisavam muito.
Hoje, nós temos uma realidade, que é a Feira da
Agricultura Familiar Complem, onde nós trouxemos dignidade, renda e trabalho para essas
pessoas. Parabéns a todos nós! Isso é o conjunto do trabalho dos 5 mil donos da Complem”,
comemora o presidente Sérgio Penido.
“Para nós essa Feira é um sonho realizado, a oportunidade que a Complem nos proporcionou para
ajudar na renda da família. Eu faço meus doces com
tanto carinho, mais com tanto carinho que nunca
deu errado, nunca tive reclamações. Só tenho a agradecer ao Conselho de Administração da Cooperativa,
à minha família que sempre me acompanha e aos
meus clientes queridos.”
Cleonice Ferreira da Silva
Feirante

“Usei o dom e o verdadeiro amor que tenho pela culinária para oportunizar nova fonte de renda. Desde o
início da pandemia comecei a fazer feiras e, com certeza isso faz a diferença ao final do mês. Incremento e
troco receitas, afim de sempre agradar os mais diversos
paladares e, isso, faz a diferença”.
Sonilda da Silva Almeida
Feirante
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“Deixamos de fazer a feira de domingo para
ficar só aqui, na nossa da Complem. Uma
excelente oportunidade para incrementar a
renda da família”
Maria José e Agnaldo
Feirantes

“Esta Feira é realmente muito importante para
nós. Antes, eu fazia feira só aos domingos, o que
não era suficiente para escoar minha produção.
Hoje, isso acontece graças à Complem. Procuro
trazer mercadorias atrativas e usar a criatividade
para chamar atenção dos clientes.”
Clésia Fátima Vieira Ferreira
Feirante

“Trago alface, cheiro verde, couve e outras hortaliças. Participo da Feira da Agricultura Familiar desde o início, faltei só duas vezes por motivos maiores.
Só tenho a agradecer”
Maria Olina
Feirante

“Todo esses trabalhadores da Feira da Agricultura Familiar
Complem produzem tudo com muito amor. Por isso, nós que
estamos na parte urbana, temos a oportunidade de receber um
produto de qualidade e também colaborar para que eles levem
o sustento para casa. Então, é motivo de muito orgulho a nossa
Feira! Os produtos são de primeiríssima qualidade. Saímos
sempre com a sacola cheia de qualidade e preços acessíveis.
Helcimar Mendonça
Cliente
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FARMÁCIA USIMED
AGORA É

FARMÁCIA
COMPLEM
Após a Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, a
Farmácia Usimed passou a ser Farmácia Complem
com todas as vantagens para os cooperados e também comunidade em geral. É isso mesmo, os cooperados e a comunidade agora contam com mais essa
prestação de serviços da Complem.
Segundo o cooperado, e também relator da comissão de
análise desse processo, Marcos
Cláudio da Silveira, uma incorporação muito positiva para
toda a sociedade de Morrinhos.
“A Complem vai ter a possibilidade de potencializar esse mercado,
oferecer muito mais serviços e
reduzir o custo de medicamentos para toda a sociedade
e para nós, cooperados”.

O cooperado já pode realizar suas compras na farmácia que ainda está funcionando na Av. Senador
Hermenegildo ao lado do Banco Sicoob Unicentro
Br, utilizando seu limite de compras. É simples, basta apresentar seu cartão Complem e documentos.
Já estão a todo vapor as obras de reestruturação do
Supermercado Complem onde irá funcionar a Farmácia da Cooperativa, o que irá garantir aos cooperados mais agilidade e praticidade. Afinal, onde há
cooperação, há mais benefícios!
“O cooperativismo morrinhense
está de parabéns! Tivemos a incorporação de uma cooperativa já
tradicional na cidade, que é a Usimed, à Complem, uma das maiores cooperativas de Goiás, que está
apta a prestar ainda mais serviços aos seus cooperados, agora na
área de farmácia e seus derivados.
Nossa Cooperativa tem um futuro
promissor de crescimento para a
nossa Cooperativa”,
afirmou o dr. Orci Martins, então presidente da Usimed.

COMPLEM É + !
+ cooperação!
+ saúde!
+ benefícios para seus
cooperados!

8

IPAMERI

INAUGURADO 1º ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA
COMPLEM FOTO IPAMERI
Onde há cooperação há desenvolvimento. Pensando nisso, a Complem criou um formato inovador
para atender às necessidades dos produtores rurais
da região sudeste do estado. Foi inaugurado no dia
06 de janeiro, o 1º Escritório de Negócios da Cooperativa. Fica localizado na Avenida Professor Boa
Ventura, número 9, Vila Domingos, Ipameri-GO.
O escritório, é resultado do investimento que a Cooperativa fez em sua estrutura afim de ampliar sua
área de atuação. Agora, no sudeste do estado, pode
atender aos produtores de leite e gado de corte
além de lavoristas, com todos os insumos necessários, garantindo bons negócios e resultados.

“A região de Ipameri é extremamente estratégica
para a ampliação dos negócios e o fortalecimento da
nossa marca, por isso, o Conselho de Administração
resolveu investir no município”, explica Antônio
José da Silva, 1º Vice-Presidente / Diretor Comercial
da Cooperativa.

Vídeo
Inauguração do Escritório de
Negócios da Complem em Ipameri.
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PROGRAME-SE!

APLICATIVO
“COOPERADO COMPLEM”
Cooperado, sabia que agora você pode levar a
Complem por onde for? Isso mesmo! Baixe o aplicativo e, em um toque de dedos, você terá todas a
movimentações feitas aqui na palma da mão.
Saiba sobre conta capital, sobre compras realizadas, boletos, saldos, movimentação de leite, grãos,
enfim, acompanhe sua vida na sua Cooperativa.
Acesse de maneira online, por meio de conexão
com a internet e navegue à vontade.
É fácil, rápido, simples e seguro.
É seu! Aproveite!
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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
PROFISSIONAL AGRÍCOLA

A Complem contará durante um ano com o
apoio técnico de recém formados dos cursos de Agropecuária, Agronomia e Zootecnia do Instituto Federal Goiano - Campus
Morrinhos. A oportunidade foi dada pelo
Programa de Residência Profissional Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que tem por
objetivo apoiar a qualificação técnica desses
profissionais e aprimorar a produção dos
produtores. Além disso, o programa liga três
esferas importantes: a academia, o mercado
de trabalho e os produtores.

IGOR CÂNDIDO ASSUME
DIRETORIA DE PRODUÇÃO

Em uma cerimônia simples e interna, em
respeito ao ex-diretor de produção, Leonardo Daniel de Souza, tomou posse no
início de janeiro Igor Cândido na vaga
de 2º vice-presidente, já que na linha de
sucessão era o 1º conselheiro vogal e o 1º
suplente, Vágniton Silva Ribeiro, assumiu
como quarto Conselheiro Vogal.
COOPERADO PREMIADO

Cooperado, você é o nosso foco! Na Complem quem é
dono participa da Campanha “Cooperado Premiado” e
concorre a R$100 mil em prêmios. Vá a uma das 13 filiais
da Cooperativa, atualize seu cadastro ou escolha uma das
duas modalidades, coopere e concorra.
Informações
(64) 3417-1206.
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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
PRORROGADO: SORTEIO DIA 18/03/2022
Informações:

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

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.016907/202

VENHA SER DONO
E CONCORRA A

