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A RMVale ocupa posição
de liderança na produção
de leite no Estado de São
Paulo e, segundo do IEA
(Instituto de Economia
Agrícola), a região é responsável por cerca de 14%
da produção do estado.
É neste cenário que se destaca a Cooper (Cooperativa
de Laticínios), de São José
dos Campos, que mantém
uma produção de 80 mil
litros/dia e é líder absoluta
no mercado regional com
um portfólio de mais de
20 produtos como leites
pasteurizados, queijos, io-

gurtes, requeijões e manteigas,
entre outros.
Segundo Benedito Vieira Pereira, diretor-presidente da
Cooper, o conceito de cooperativismo bem administrado
manteve o equilíbrio econômico-financeiro e o bom desempenho da empresa desde o seu
início, em 1935.
“O Vale do Paraíba já contou
com inúmeras cooperativas
de laticínios e poucas sobreviveram aos altos e baixos
do mercado. A Cooper conta com uma gestão enxuta e
responsável e, o mais importante, temos pecuaristas que
possuem o DNA da classe
produtora. Eles sabem que
não são simples fornecedores,
mas parte integrante da empresa. São associados, donos
da cooperativa. E esse senti-

mento faz toda a diferença”,
afirmou ele.
CUIDADOS.

Usado como matéria-prima
de preparos ou mesmo consumido em sua forma pura, o
leite é um dos alimentos mais
versáteis que existem.
Rico em proteínas, cálcio e
diversos tipos de vitaminais
essenciais ao nosso organismo, o leite é cientificamente
reconhecido como agente preventivo de doenças como a osteoporose e a diabetes tipo 2.
A bebida e seus derivados têm
também comprovada as suas
ações na qualidade do sono,
saúde bucal, boa formação
muscular e qualidade da pele
e dos cabelos.
Obviamente, a extensa lista de
benefícios está diretamente ligada a origem e qualidade do

leite. Este precisa receber um
controle sanitário rigoroso e
está atrelado a responsabilidade dos produtores frente aos
seus rebanhos.
“Somos um time de verdadeiros artistas e, para nós, é
como se estivéssemos entregando realmente uma obra de
arte para os clientes saborearem”, disse Benê.
“Nossa qualidade está diretamente ligada aos investimentos em tecnologia, na equipe
de profissionais e nos rigorosos processos de avaliação da
matéria-prima e testes relacionados à presença de antibióticos e acidez, entre outras
análises determinadas pelo
SIF (Serviço de Inspeção Federal)”, ressaltou.
“Assim, já nos posicionamos
como referência de qualidade
tanto para os comerciantes

de padarias, mercadinhos
de bairro e grandes redes de
supermercados quanto para
o consumidor final”, continuou o diretor presidente.
FESTA.

Em 2020, a cooperativa celebra 85 anos de história.
“O melhor presente que ganhamos é a reciprocidade
do consumidor. As pessoas
reconhecem que as tratamos
bem, com produtos frescos e
seguros”, comemora Benê.
“Vencemos a competição da
preferência porque investimos em tecnologia, capacitamos nossos profissionais
e somos daqui da região, ou
seja, estamos pertinho de
nossos clientes, entregamos
produtos frescos, mais próximos de onde o consumidor está”, conclui.
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