Sonho. Crianças observam caminhão de leite em
frente à sede da Cooperativa (década de 1950)

rEFriGErAÇão. Funcionário recolhe amostra
de leite na Usina de Beneficiamento da Cooper

dELiVEry. Serviço de entrega nas
residências (década de 1980)

85 anos de história
Cooperativa de
Laticínios de
São José é uma
das pioneiras do
país; empresa é
considerada a mais
antiga da cidade

PLAnEJAMEnTo. Funcionários do setor de Recepção de Leite

E

ra 1935 quando um grupo de
21 pecuaristas de São José dos
Campos chegou à conclusão
de que era hora de criar uma entidade que congregasse os ruralistas do
município e pudesse lutar pelos seus
interesses comuns. O café, em franca decadência, dava lugar a um novo
produto: o leite. E é essa a produção
que eles pretendiam defender.
E foi assim, em 25 de agosto daquele ano, que nasceu a Cooperativa
de Laticínios de São José, uma das
pioneiras do país, considerada hoje a
empresa mais antiga da cidade ainda
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em atividade. Em 1938, com a constituição do corpo de funcionários e
o funcionamento de instalações próprias - na época às margens da estrada
de ferro -, foi dado início ao processo
de resfriamento do leite, que era posteriormente transportado para São
Paulo por meio da Central do Brasil.
Após 18 anos, a cooperativa foi
transferida para a avenida Nelson
D’Ávila, na região central da cidade. Depois o acesso foi transferido
para a rua Paraibuna, onde permanece até hoje. “O Vale do Paraíba já
contou com inúmeras cooperativas

de laticínios e poucas sobreviveram
aos altos e baixos do mercado”, contou em nota Bene Vieira, diretor-presidente da Cooper.
Na década de 1950, sob a batura
de Jorge Vieira, o ganho tecnológico
fez com que a Cooper fosse considerada a mais moderna da América Latina: a marca era uma das poucas na
época a realizar o transporte do leite
refrigerado para as cidades atendidas.
Atualmente, além dos produtos
produzidos desde o início dos anos
1980 (leite pasteurizado do tipo
B, do tipo C e a manteiga), a mar-

