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João Marcos Machado  - Presidente

Eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus pelo 
privilégio de comemorar os 80 anos da Selita! ela 
Selita tem sido uma bênção na vida de milhares de 
pessoas ao longo da sua história.

O mais recente associado admitido pela Seli-
ta recebeu a matrícula nº 11.361, a qual expressa 
aproximadamente a quantidade de produtores que, 
tendo sido sócios, por algum tempo, participaram 
da construção desta grande empresa, que tanto nos 
enche de orgulho. Muitos já se foram, alguns fica-
ram mais tempo, outros menos, uns saíram e volta-
ram e outros estão se preparando para se associar. 
Atualmente somos 1.868 sócios em atividade. 

Considerando ainda os colaboradores, distri-
buidores, clientes, consumidores, parceiros e ami-
gos, naturalmente, é impossível para qualquer um 
de nós, atribuir a uma pessoa ou um fato, a res-
ponsabilidade pelo sucesso da Cooperativa. Não 
há como dizer quem ou o quê foi mais importante 
ou merece mais aplausos. Na verdade somos to-
dos vencedores!

Na tentativa de retratar essa história editamos 
esta revista especial, que resgata alguns fatos rele-
vantes que aconteceram ao longo do tempo, mas 
que podem ser desconhecidos pela maioria das 
pessoas.

Eu me emociono quando, revendo a história da 
cooperativa, observo que a Selita é fruto de um so-
nho de um pequeno grupo de produtores, que ela 
não nasceu grande, nem nunca esteve imune às cri-
ses, que ela não chegou aos 80 anos sustentada por 
recursos públicos ou benesses do governo e nem 
cresceu por acaso. Concluo que a posição ocupada 
pela Selita hoje é resultado de muito esforço, dedi-
cação, persistência, muita fé e trabalho dessas mi-
lhares de pessoas nos últimos 80 anos! Nada foi por 
acaso!

Ao buscar uma explicação para o sucesso da 
Selita e da sua saúde aos 80 anos de idade, faço a 
seguinte reflexão a respeito do desenvolvimento da 
Selita apontando alguns fatores que, certamente, 
foram fundamentais para o seu sucesso:

1 - A Selita é uma Cooperativa – Ela foi instituí-
da a partir dos princípios e valores da Doutrina Co-
operativista, que tem como fundamentos, a fé cris-
tã, a solidariedade e a democracia, e se baseia na 
união das pessoas em busca do bem-estar coletivo.

2 - Na Selita, o Capital é apenas um instrumen-
to do desenvolvimento. O seu objetivo é o desenvol-

selita - 80 anos de trabalho e conquistas

vimento pleno do ser humano, em harmonia com o 
ambiente.

3 - Na Selita, as pessoas são valorizadas pelo 
que são e não pelo que tem – tudo é muito simples, 
mas feito com honestidade. Somos pequenos pro-
dutores, humildes sim, mas não fracos!

4 - A Selita sempre teve bons amigos, bons par-
ceiros e apoiadores.

Não quero correr o risco de ser injusto, gostaria 
de citar o Governo do Estado do Espírito Santo, que 
em várias oportunidades demonstrou sensibilida-
de para com a nossa causa. Da mesma forma, desta-
co a parceria incondicional da Prefeitura Municipal 
e da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itape-
mirim, a quem agradeço, em nome dos associados. 

5 - Por último, faço questão de destacar que a 
Selita é uma empresa capixaba de verdade!

Por tudo isso, podemos dizer, parafraseando 
o Salmo 1:3, que “A Selita é como árvore plantada 
junto a corrente de águas, que, no devido tempo, 
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo 
quanto ela faz será bem-sucedido” (Sl 1:3 - ARA).

A Selita é assim: um pouco de cada um de nós. 
Sonho dos pioneiros, que virou realidade e que nós 
temos (juntos), o dever de preservar, com carinho, 
para as futuras gerações.

MUITO OBRIGADO E PARABÉNS A TODOS!
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Em 1936, a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Espirito San-
to autorizou a compra, edificação 
e montagem de uma usina para 
industrialização do leite do Sul 
do Estado, com sede em Cacho-
eiro de Itapemirim, localizada ao 
lado da atual igreja Nossa Senho-
ra da Consolação.

Era o início de um sonho aca-
lentado por 25 produtores rurais 
que resolveram mudar a história 
da pecuária de leite do Espírito 
Santo.

No dia 22 de outubro de 1938, 
no salão nobre da Prefeitura Mu-
nicipal de Cachoeiro de Itapemi-
rim, em reunião presidida pelo 

então secretário de agricultura 
da época, Carlos Monteiro Lin-
demberg e com a presença do Dr. 
Djalma Eloy Hess, que trabalhou 
durante dois anos para organizar 
a cooperativa, foi elaborada a ata 
de fundação, com a assinatura 
dos produtores que deram início 
à história dos 80 anos da Selita.

Como tudo começou

Em 1933, chega a Cachoeiro de Itapemirim o engenheiro 
agrônomo Dr. Djalma Eloy Hees, que a pedido do Dr. Carlos Lin-
demberg , Secretário de Agricultura do Espírito Santo, começou 
a pesquisar sobre a possibilidade de implantação de uma coo-
perativa de laticínios em Cachoeiro. Depois de várias viagens 
a outros estados que tinham o mesmo clima da região, organi-
zando caravanas de produtores, concluíram a viabilidade da 
implantação da indústria de laticínios. A sugestão foi aprovada 
e em 22 de outubro de 1938 era criada a Cooperativa de Leite 
Cachoeiro de Itapemirim com 25 produtores. 
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No dia 22 de outubro de 
1938, foi aprovado em Assem-
bleia com 25 produtores rurais 
a constituição da Cooperati-
va de Laticínios de Cachoeiro 
de Itapemirim, o seu Estatuto 
Social e procedeu a eleição da 
primeira diretoria e o Conselho 
Fiscal, que eram assim compos-
tos: Presidente, Olympio Lopes 
Machado; Secretário, Francis-
co Alves de Athayde; Diretor 
Comercial, Anacleto Ramos. 
Conselheiros Fiscais: Ormindo 
de Freitas Mello, Agliberto Ro-
drigues Moreira, Manoel Mar-
condes de Souza, Abelardo Ma-
chado e Carlos Caiado Barbosa. 
Para suplentes: Caio Martins, 
Alípio Costa, Antenor Benedi-
to dos Santos, Oswaldo Alves e 
Alípio Francisco Moreira.

Pioneiros e visionários, eles 
conseguiram enxergar as pos-
sibilidades à frente do que hoje 
é a maior cooperativa de laticí-
nios do Espírito Santo.

Conheça os 25 sócios fundadores da cooperativa que deram início a esta história, 
que completa 80 anos em 2018

Os pioneiros
na criação da Selita

OLYMPIO LOPES MACHADO - Cachoeiro de Itapemirim

FRANCISCO ALVES DE ATHAYDE - Cachoeiro de Itapemirim

ANACLETO RAMOS - Cachoeiro de Itapemirim

AGLIBERTO RODRIGUES MOREIRA - Cachoeiro de Itapemirim

JARBAS FERREIRA MACHADO - Cachoeiro de Itapemirim

DELDUQUE FERREIRA DA SILVA - Cachoeiro de Itapemirim

ANTONIO GOMES - Cachoeiro de Itapemirim

JARBAS FERREIRA COELHO - Cachoeiro de Itapemirim

ALDO PINHEIRO - Cachoeiro de Itapemirim

JUSTINO FERREIRA - Cachoeiro de Itapemirim

JOAQUIM RODRIGUES SOARES - Cachoeiro de Itapemirim

EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - Cachoeiro de Itapemirim

ABELARDO FERREIRA MACHADO - Cachoeiro de Itapemirim

CARLOS CAIADO BARBOSA - Cachoeiro de Itapemirim

ALÍPIO EMILIO DA COSTA - Cachoeiro de Itapemirim

ALÍPIO FRANCISCO MOREIRA - Cachoeiro de Itapemirim

ARISTEU PORTUGAL NEVES - Cachoeiro de Itapemirim

ANTENOR BENEDITO DOS SANTOS - Cachoeiro de Itapemirim

LAURO PINHEIRO - Cachoeiro de Itapemirim

ORMINDO DE FREITAS MELLO - Itapemirim

MANOEL MARCONDES DE SOUZA - Itapemirim

OSWALDO ALVES - Itapemirim

MARCONDES ALVES DE SOUZA JÚNIOR - Itapemirim

CAIO MARTINS  - Castelo

AGENOR LUIZ THOMÉ  - Siqueira Campos
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Desde a sua fundação, a Selita teve 24 presi-
dentes. Sua primeira diretoria e o Conselho Fiscal 
foi composto da seguinte maneira: Presidente, 
Olympio Lopes Machado; Secretário, Francisco 
Alves de Athayde; Diretor Comercial, Anacleto 
Ramos. O atual Presidente da Selita é João Mar-
cos Machado, eleito para o pleito de 2018 a 2021. 

Em 80 anos de história, a Selita teve 24 presidentes, sendo o primeiro deles 
Olympio Lopes Machado e o mais recente João Marcos Machado

Os gestores da Selita

Todos os presidentes que passaram pela Seli-
ta deram uma grande contribuição para o desen-
volvimento da cooperativa. Esses homens foram 
fundamentais junto aos cooperados para tornar 
a Selita uma das maiores cooperativas do Espíri-
to Santo e merecem o nosso respeito e agradeci-
mento.
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origem do nome
Existem muitas histórias so-

bre o nome da cooperativa. Uns 
falam que era o nome de uma 
mulher muito bonita que exis-
tia na região, e um fazendeiro 
apaixonado sugeriu colocar esse 
nome na marca dos produtos. 
Mas a versão mais próxima da 
realidade é que, provavelmente, 
em 1957, um funcionário foi até 
o Rio de Janeiro, na época, Capi-
tal Federal, com alguns nomes 
para registrar. Todos os nomes 
que ele levou já eram de domí-

nio de outras empresas.
A comunicação nessa época 

era feita por meio de telegra-
ma. Ele então comunicou esse 
problema à diretoria, que suge-
riu o nome Seleta. O telegrama 
chegou truncado ao destino, 
com grafia Selita. Os responsá-
veis pelo Ministério preenche-
ram o registro e devolveram o 
processo para a administração, 
que percebeu que a princípio, 
ele estava errado, era sem sen-
tido, mas pela demora em fazer 

um novo processo, resolveram 
manter o nome Selita. 

Com o tempo, a marca foi 
ampliando sua força no merca-
do, ficando reconhecida pela 
qualidade dos produtos. No 
passar dos anos, ela se forta-
leceu ainda mais, conquistou a 
preferência dos consumidores 
e, a cada ano, é reconhecida 
como referência em qualida-
de de laticínios, sendo hoje a 
mais lembrada pelos capixa-
bas.
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Construção da sede - consolação

A primeira usina de bene-
ficiamento de leite, da então 
Cooperativa de Laticínios 
Cachoeiro de Itapemirim, 
foi construída na Av. Jones 
dos Santos Neves, ao lado da 
igreja da Consolação.

Em 1938, com as obras 
prontas e o equipamento 
adquirido, o sonho de 25 
produtores rurais começa-
va a se transformar em rea-
lidade.

O leite nesse período era 
entregue na usina de be-
neficiamento no lombo de 
animais, carroças e alguns 
poucos caminhões existen-
tes. Era tudo muito difícil e 
a usina começou a operar 
com 2.000 litros de leite 
por dia, sendo vendidos à 
população de Cachoeiro em 
“carrocinhas”, puxadas com 
burro e dois pontos de ven-
das.
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Devido às dificuldades para envio do leite à outras regiões, a Selita inicia 
o transporte em seus próprios carros-tanque

Os primeiros anos de 
distribuição do leite

Nos idos dos anos 50 a pro-
dução crescente e a impossibi-
lidade de comercialização no 
mercado local forçou a Selita a 
enviar leite para o Rio de Janeiro 
em vagões do trem de ferro da 
Leopoldina Railway, o que, por 
não receber qualquer cuidado 
daquela companhia, revelou-se 
uma experiência muito negati-
va. Deu-se então, na gestão do 
Presidente Abelardo Ferreira 
Machado, a aquisição dos pri-
meiros carros com tanque iso-
térmico para transporte do leite 
e iniciou-se o trabalho de sele-
ção do leite recebido, conforme 
a sua qualidade e o transporte a 
granel para o Rio de Janeiro.

O excedente da produção era 
encaminhado para a Coopera-
tiva Central dos Produtores de 
Leite (CCPL), que havia sido 
fundada em 1946, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, e da 
qual a Selita (CLCI) era sócia, 
juntamente com outras 30 Coo-
perativas.

A distribuição em Cachoeiro 
era realizada por meio de duas 
carrocinhas de leite que ia pas-
sando pelas ruas da cidade e as 
pessoas com vasilhames com-
pravam seu leite e manteiga.
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Ryve Campos Barbosa, Nelson Almeida, Luiz Machado, 
Antônio Cipriano, José Américo Mignoni, Lúcio Moreira, 
Lauro Pinheiro e outros.

Eloy Fornazier, Antônio Almeida Alves, Ruy 
‘‘Choofer” Lima, Luiz Machado e Abelardo Fer-
reira Machado.

Cezar Fardim (Cezinha), Dr. Everly Grande Ribeiro, 
Ryve Campos Barbosa, Deimoré Borges, Olindo Portela, 
Dr. Vicente de Paula, Afonso Costalonga e outros.

Eloy 
Fornazier, 

Afonso 
Costalonga, 

Frei Luiz 
e Moacyr 
da Costa 

Nobre.

Em pé, Ormindo Mello. Sentados, Áurea Thomé, 
de Guaçuí, Agliberto Rodrigues, Dr. Nilo Garcia, 
Abelardo Ferreira Machado e Olímpio Machado.

Neto 
Caiado, 
Arlindo 
Machado, 
Wilson 
Lesqueves e 
o governa-
dor Arthur 
Carlos 
Guerhardt

Nossa história
Ao longo desses 80 anos, o Boletim Selita registrou imagens de 

cooperados em vários momentos. Aqueles associados que não apa-
receram nesses registros, sintam-se também homenageados. Todos 
vocês fazem parte dessa história de superação, comprometimento e 
de sucesso. Parabéns, vocês são vencedores.
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Dr. Djalma Eloy Hees e Antônio Carvalho

Marcos Antônio Batista, Olandino Morgan, Willian 
Santos, Guarino Bedin, José Carlos Caiado e Antônio 
Cabreira, Ministro da Agricultura.

Ary Moreira, Lauro Pinheiro, Hélio Costalonga, Hilton 
Moulin, Eliseo Tres, Matheus Conde, Mário Casotti, Jainer 
Adbala Mendonça, Hugo Zago, Gerson Moura, Valmir 
Ribeiro dos Santos, Francisco Pessini Gonçalves e outros.

João Celestino de Almeida, Jorge Mameri e 
João Gilberto Machado

Silvio 
Furtado, 
Olívio 
Pedrosa, 
Hugo Zago 
e Mateus 
Conde

João Damasceno Franco Júnior, Gabriel Machado, 
Francisco Emílio da Costa Júnior, Lauro Pinheiro, Camilo 
Costalonga e Lair Alvarenga.

Dr. Otto 
Frenzel recebe 
um frasco 
com leite para 
batismo do 
primeiro carro 
que partiu 
para o Rio, ao 
lado de Rober-
to Vivacqua 
e Abelardo 
Ferreira Ma-
chado.

Dr. João 
Monteiro Lo-
bato Fraga, Fe-
linto Martins, 
ex-prefeito de 
Castelo e Elói 
Fornazier
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Colaboradores da Selita

José Eurico Altoé, Joaquim Leopoldino e  
Hilton Machado Junior. 

Desde 1955 a Selita vem apresentando as 10 maiores 
produtores de leite. 

Eliezer Morgan, José Fardin, Rubens Moreira, Romeu 
Fachin, Cleuson Rabelo, Ilton Machado, Torquato Espino-
so Gimenes e Mário Melo.

Uiles Correia da Silva (Perigoso) 
que fazia entrega do leite na carrocinha 
ao lado de Walber Heckert

Ilton Machado Júnior (ao centro) e os cooperados 
Cleuson Rebello, Pedro Carletti, Fabiano Resende, 
Toninho Morgan, Anselmo Souza Henrique, Antônio 
Wanderley Basoni e Rubens Moreira.

Felinto 
Elisio Martins, 
ao fundo Mau-
ro Madureira 
(perereca) e 
Aldo Caiado.

Romeu 
Fachin, Enge-
nhero Agro-
nomo, grande 
parceiro da 
Selita
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O informativo institucio-
nal da Selita teve sua pri-

meira edição em agosto de 
1950 e desde então é um dos 
principais canais de comuni-

cação com os associados

Boletim selita: há 68 anos em 
contato com o cooperado

Redigido por 
Djalma Eloy Hees, 
o primeiro Boletim 
Selita data de agos-
to de 1950. Em sua 
carta de apresenta-
ção um dos princi-
pais idealizadores 
e trabalhadores da 
cooperativa falou 
sobre a trajetória 
iniciada em 1936 
e de como o infor-
mativo mensal aju-
daria na divulga-
ção da vida social 
e tornaria pública 
a vida financeira e 
econômica da Se-
lita.

Desde então, fo-
ram feitas 808 edi-
ções (até outubro 
de 2018) levando 
as mais variadas 
notícias, informa-
ções e instruções 
aos cooperados.
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A atual sede da Selita foi inau-
gurada em 1977, no primeiro ano 
do segundo mandato do Presiden-
te Rive Campos Barbosa, 12 anos 
após a aquisição do terreno onde 
hoje ela ainda permanece. Foi em 
1965, devido ao aumento da pro-
dução e do movimento de veículos 
e animais durante o período de re-
cebimento do leite e, também, por 
ordem do Ministério da Agricul-
tura, alegando questões de ordem 
ambiental, a Selita precisou mudar 
a sua sede.

Sob a liderança do então Presi-
dente, Sebastião da Rosa Machado, 
foi adquirido o terreno na Av. Aris-
tides Campos, no bairro Campo Le-
opoldina, em Cachoeiro de Itapemi-
rim. A construção foi conduzida na 
gestão dos presidentes Sebastião 
da Rosa Machado, 1965, Moacir da 
Costa Nobre, 1968, Eloy Fornazier, 
1971 e finalizada em 1977. O novo 
complexo industrial foi instalado 
numa área de 90.000 metros qua-
drados e recebeu o nome de Afonso 
Costalonga, o maior produtor indi-
vidual de leite e um dos cooperados 
mais apaixonados pela Selita.

Foram 12 anos desde a tomada de decisão até a inauguração da atual sede da Selita

Uma mudança necessária graças 
ao crescimento da cooperativa
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A bacia leiteira da Selita, nos idos dos anos 1970 atendia a 1.700 associados,
 em sua maioria pequenos produtores

Posto de recepção de leite

Em 1979, a Selita já 
era uma indústria que 
possuía um quadro so-
cial de 1.700 cooperados, 
sendo 82% deles peque-
nos produtores, por isso 
tinha um grande comple-
xo industrial para aten-
der a demanda de coleta 
de leite nos 17 municí-
pios do Sul que constituí-
am sua bacia leiteira. 

Os postos ficavam em 
Presidente Kennedy (à 
época chamada “Bata-
lhas”), Rio Novo do Sul, 
Muqui, Muniz Freire e 
Alegre. Na área Comer-
cial foram abertas as fi-
liais de Vila Velha e Rio 
de Janeiro.

Posto de resfriamento de Muniz Freire
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Em 18 de janeiro de 
1980, a Selita recebeu 
um ofício da Cooperativa 
Central dos Produtores de 
Leite (CCPL) proibindo-a 
de vender “leite empaco-
tado” nas praças fora de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
É importante esclarecer 
que, nessa época, o leite 
era industrializado pela 
central, sendo necessá-
rio todas as cooperativas 
filiadas enviarem o leite 
in natura para serem en-
vasados por ela. No caso 
da Selita, uma parte do 
leite era industrializado 
em sua própria fábrica e 
vendida na cidade desde 
1940, a pedido do próprio 
Governo do Estado, sendo 
que a CCPL foi criada em 
1946 e começou a empa-
cotar o leite somente em 
1959, quando a coopera-
tiva já tinha a preferência 
do consumidor da capital.

Foi assim que após 
tentativas frustradas de 
negociações, em 24 de 
março de 1981, durante 
Assembleia Geral Ordi-
nária, após uma detalha-
da explicação do assunto 
feita pelo presidente da 
época, Arlindo Moreira 
Machado, os mais de 150 
cooperados presentes 
decidiram, por unanimi-
dade, rejeitar a ordem da 
Central, rompendo sua fi-
liação.

Um capítulo interessante marcou a história da cooperativa quando ela, mais uma vez, 
mudou os rumos do cooperativismo ao optar pela saída da CCPL

Selita decide sair da cooperativa 
central dos Produtores de leite
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unidade em rio novo do sul: o melhor 
leite na melhor embalagem

Em março de 1995, na ges-
tão do Presidente Odilon So-
ares Favoreto, foi inaugurada 
a Unidade de envase de Leite 
UHT - Longa Vida – em emba-
lagens Tetra Pak, na cidade de 
Rio Novo do Sul. A tendência do 
mercado mostrava que o leite 
tipo C de sacola estava perden-
do espaço devido à área limita-
da de comercialização, com isso, 
inibindo o crescimento do mer-
cado de leite. Outras empresas 
já estavam trabalhando com a 
embalagem UHT e a cooperativa 
tomou a decisão correta de tam-
bém participar desse mercado 
que abria novos horizontes para 
a Selita. A unidade, situada em 
Rio Novo do Sul, iniciou o pro-
cesso com capacidade de produ-
zir 40.000 litros de leite por dia, 
sendo que 70% dessa produção 
era leite UHT integral. Em 2002, 
houve uma ampliação e moder-
nização dos equipamentos, pas-
sando a envazar 180.000 litros/
dia. A unidade recebeu o nome 
de Justino Mameri.

Mais uma grande vitória foi registrada pela Selita com o envase do leite em embalagens longa vida
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comitês educativos: a voz dos 
cooperados na Selita

Foi em 1993 que a 
Selita iniciou um traba-
lho de organização do 
quadro social, formando 
grupos de líderes, nos 
municípios de maior con-
centração de cooperados. 
Sua missão principal se-
ria a de manter o quadro 
social bem informado e 
unido em torno dos gran-
des desafios que se apre-
sentavam. Cada comuni-
dade elegia os líderes que 
futuramente formariam 
os Comitês Educativos.

O primeiro Comitê 
constituído foi o de Ale-
gre, seguido de outros 
oito: Muqui, Muniz Frei-
re, Atílio Vivácqua, Presi-
dente Kennedy, Rio Novo 
do Sul, Itapemirim, Jerô-
nimo Monteiro e na Sede. 
Em seguida, como forma 
de integrar os diversos 
grupos, foi organizado o 
Comitê Educativo Cen-
tral. 

Todos eles continuam 
se reunindo, mensalmen-
te, há mais de vinte anos 
e, de maneira formal e 
organizada tem contri-
buído para a formação de 
novas lideranças e para o 
êxito das realizações da 
cooperativa. Os Comitês 
Educativos possuem as-
sento no Conselho de Ad-
ministração, com direito 
à voz e voto, cabendo ao 
Comitê Central indicar, 
anualmente, um coope-
rado para o cargo.

Há 25 anos, a missão principal dos comitês é o de manter o quadro social bem informado 
e unido em torno dos grandes desafios que se apresentam na cooperativa
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Mais de R$ 7 milhões foram liberados para reestruturação da cooperativa, 
compra de maquinários e aumento da capacidade produtiva

recoop - Programa de Revitalização de 
Cooperativas de Produção Agropecuária

No dia 28 de junho de 
2002, com a presença de 
autoridades da época, os 
senadores Paulo Hartung, 
Gerson Camata e Ricardo 
Santos, o prefeito de Cacho-
eiro de Itapemirim Theodo-
rico Ferraço e do Superin-
tendente do Banco do Brasil 
Amaury Sebastião Niels, 
foi assinado junto ao Ban-
co do Brasil, o documento 
que autorizou o início do 
Programa de Revitalização 

de Cooperativas de Produção 
Agropecuária (Recoop). Isso 
representou a liberação de R$ 
7 milhões em financiamentos, 
com o objetivo de reestruturar 
a cooperativa, especialmente 
na quitação de dívida em im-
postos e taxas.

A verba também foi usada 
para aquisição de novos ma-
quinários e equipamentos e 
aumentar a capacidade de 
produção instalada. Em 2004, 
o programa foi fortalecido 

através do incremento de 
várias ações junto aos ór-
gãos de controle e financia-
mento do programa. Vale 
ressaltar a importância da 
participação dos coopera-
dos como avalistas de notas 
de crédito rural e também 
de Robertson Valadão, as-
sessor de planejamento 
da Selita, na elaboração de 
todo o projeto. Uma atitude 
corajosa e de comprometi-
mento com a cooperativa.
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A Selita foi uma das primeiras indústrias do país a ter 100% do leite coletado a granel 
e a aderir ao Programa Nacional de Qualidade do Leite

O início da coleta de leite a granel

Sob a liderança dos presi-
dentes José Geraldo de Carva-
lho (1998/1999) e José Onofre 
Lopes (1999 a 2004), a Selita 
iniciou um processo de recu-
peração financeira e de desen-
volvimento que contagiou e 
mobilizou a todos: cooperados, 

empregados, agentes financei-
ros e à sociedade em geral. 

Neste período, a Cooperati-
va começou a implantar o Sis-
tema de Coleta de Leite Refri-
gerado a Granel, cujo trabalho 
foi concluído em 2006, já sob 
o comando do Presidente Ru-

bens Moreira. A Selita foi uma 
das primeiras indústrias do 
país a ter 100% do leite cole-
tado a granel e a aderir ao Pro-
grama Nacional de Qualidade 
do Leite, criado pela Instrução 
Normativa 51 do Ministério da 
Agricultura.
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Graças ao crescimento da Selita e ao seu desempenho no mercado, a indústria 
precisou ser ampliada e transferida para Cachoeiro

um marco histórico: vinda da indústria 
UHT para Cachoeiro de Itapemirim

Em 2006, graças ao 
crescimento da Selita 
e seu desempenho no 
mercado, a unidade 
de Rio Novo do Sul 
foi transferida para 
Cachoeiro de Itapemi-
rim. A capacidade foi 
ampliada de 80.000 li-
tros por dia, para mais 
de 300.000 litros de 
leite por dia, além da 
possiblidade de diver-
sificação de produtos 
e embalagens. Além 
de novos equipamen-
tos e um moderno ar-
mazém com capacida-
de para 5 milhões de 
litros acondicionados 
em pallets e toda a es-
trutura de docas para 
embarque nos veí-
culos de transporte. 
Merecidamente, esta 
Unidade recebeu o 
nome de Usina de Lei-
te Longa Vida Rubens 
Moreira.



Revista Especial - SELITA 80 ANOS26

Depois de muito trabalho, negociações, 
idas e vindas a diversos setores do go-
verno, o dia 27 de agosto de 2005 foi um 
marco na história da Selita. Nesta data, o 
governador Paulo Hartung assinou o ato 
de redução do ICMS do leite, permitindo 
que a Selita ficasse mais competitiva e 
com isso melhorasse o preço do leite do 
produtor.

A solenidade contou com a presença de 
muitas autoridades, com a participação de 
mais de duas mil pessoas, entre coopera-
dos e convidados e foi realizado no galpão 
onde seria construído a nova indústria de 
leite UHT de Cachoeiro.

Anos de uma longa batalha travada com o Governo do Estado deram resultado,
 e finalmente o primeiro passo para redução do ICMS foi dado em 2005

redução do icms do leite: mais um 
fato marcante na história 
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Inaugurada em 2009, a fábrica de leite em pó da Selita foi a primeira desse tipo no Espírito Santo

Fábrica de leite em pó: um marco 
na produção da Selita

A Selita inaugurou a 
fábrica de leite em pó 
em 07 de novembro de 
2009, fruto da coragem 
e da visão da adminis-
tração de Rubens Mo-
reira e foi inaugurada 
na época do então pre-
sidente Walbert He-
ckert. O investimento 
foi de R$12 milhões e 
inicialmente com ca-
pacidade de produção 
para processar 200 mil 
litros de leite e 400 mil 
litros de soro, produzi-
das em embalagens de 
25kg de leite integral e 
desnatado. No ano se-
guinte, começaram a 
ser produzidas embala-
gens individuais de 1kg, 
400 e 200 gramas.
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O Núcleo Feminino da Selita é um dos mais atuantes do Espírito Santo e teve início em fevereiro de 2013

núcleo Feminino: a voz das 
mulheres na Selita

Em fevereiro de 2013, a Seli-
ta aderiu à criação do Núcleo Fe-
minino, um movimento encabe-
çado pela OCB-Sescoop/ES em 
todo Estado. A ideia surgiu após 
a participação de colaboradoras 
da Selita no 4º Encontro Estadu-
al de Mulheres Cooperativistas, 

realizado no ano anterior. As 
primeiras reuniões do Núcleo, 
formado por cooperadas, cola-
boradoras, esposas e filhas de 
cooperados contou com a pre-
sença de 23 mulheres. 

Atualmente, o Núcleo de-
senvolve importante papel na 

cooperativa com a realização 
de diversas ações para as in-
tegrantes do grupo, que conta 
com mais de 30 participantes, 
sendo, inclusive, referência 
para criação de núcleos em ou-
tras cooperativas dentro e fora 
do Estado.
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A Cooperativa Selita está sempre na mente e no coração de seus consumidores. 
Prova disso são as inúmeras conquistas em prêmios pela qualidade de seus produtos

Selita: recordista em premiações

Estar sempre em primeiro 
lugar na lembrança dos consu-
midores não é uma tarefa fácil. 
É preciso um rigoroso controle 
de qualidade e sempre estar em 
busca de novidades para agra-
dar ao público. Por isso, é sem-
pre uma grande satisfação saber 
que os consumidores capixabas, 
ao longo de todos esses anos em 
que as pesquisas de opinião dos 
mais variados veículos foram re-
alizadas, deram à Cooperativa o 
1° lugar na sua preferência.

Isso mostra a qualidade e a 
força da marca que faz a dife-
rença. Em um dos prêmios Ga-
zeta Empresarial, a Selita alcan-
çou a extraordinária marca de 
95,50% de lembrança. Outras 
grandes conquistas vieram nos-
Concurso Nacional de Produtos 
Lácteos, realizado anualmente 
no Instituto Candido Tostes, em 
Juiz de Fora. Lá, a Selita, há vá-
rios anos, vem conquistando di-
versos prêmios com seus produ-
tos, tais como doce leite, queijo 
minas, queijo tipo reino e quejo 
parmesão, colocando a coope-
rativa em posição de destaque 
entre os melhores laticínios do 
Brasil.
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O feito foi inédito no Espírito Santo em uma cooperativa de produção e o 
valor é referente ao capital social integrado dos associados

Selita devolve capital social 
em vida aos cooperados

Agosto de 2016 foi um 
ano marcante para a Selita 
na gestão de Rubens Mo-
reira. Pela primeira vez, 
ela realizou a devolução do 
capital social aos coopera-
dos com 80 anos ou mais. O 
feito foi inédito no Espírito 
Santo em uma cooperativa 
de produção e faz parte de 
uma mudança recente no 
estatuto da cooperativa, 
que prevê a restituição de 
até 80% do capital social 
ainda em vida aos associa-
dos. Antes, o valor era en-
tregue somente aos herdei-
ros do cooperado quando 
ele falecia ou se desasso-
ciasse. Desde então, a de-
volução é feita anualmente 
a todos os cooperados que 
entram na faixa para o re-
cebimento do valor.

Algeu Crisostomo de Vargas

Maria Menegardo de Freitas Joel Nunes Ferreira Geraldo Gomes Leal

Maurílio Morgan Brasilino João Mothé

Antônio Belique

Virgilio  de Backer
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A Selita demonstra a sua preocupação com o meio ambiente e social por meio do desenvolvimento de 
vários projetos que visam a preservação e bem-estar à comunidade

A Cooperativa também tem foco em  
projetos ambientais e sociais

Ao longo destes 80 anos, 
a Selita também mostrou sua 
preocupação socioambiental. 
Por isso, realiza diversos pro-
jetos na área, com destaque 
para usina de tratamento de 
efluentes antes de lançá-los na 
rede de esgoto do município.  
Ela tem capacidade nominal de 
500 mil litros. Outra ação que 
é realizada pelo núcleo femini-
no, é o projeto Reflorestar, cujo 
objetivo é o plantio de árvores 
em nascentes, visando o reflo-
restamento e a recuperação de 
nascentes, tão importante de-
senvolvimento sustentável das 
propriedades rurais.

Com relação às ações sociais, 
o projeto Frei João, localizado 
no Alto Eucalipto, Zumbi, bair-
ro vizinho da cooperativa, é 
o grande destaque. O projeto 
atende cerca de 250 crianças, 
entre meninas e meninos, que 
recebem aula de ballet e fute-
bol. A Selita patrocina esse pro-
jeto desde 2016, junto com o 
Sicoob Sul. A cooperativa tam-
bém realiza o programa Coope-
ra TI, que proporciona a inclu-
são digital de jovens carentes, 
residentes em bairros e comu-
nidades localizados entorno de 
cooperativa e também para os 
cooperados. Os cursos são mi-
nistrados por professores vo-
luntários da própria Selita, da 
São Camilo e Multivix.
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  Planejamento estratégico: 
crescimento ordenado e sustentável 

Em 2008, foi realizado o primeiro 
planejamento estratégico, visando 
disciplinar e organizar o sistema de 
gestão da Cooperativa. Em agosto 
de 2016, sob a orientação de espe-
cialistas da Fundação Dom Cabral, 
uma das mais conceituadas gesto-
ras de negócios do mundo e com 
apoio da SEAG e OCB/SESCOOP-ES, 
inicia-se uma nova etapa de planeja-
mento estratégico.

O programa consta de duas ver-
tentes de trabalho. Um programa de 
capacitação dos principais gestores 
da empresa com conteúdo pedagó-
gico em nível de pós-graduação, e 
elaboração do planejamento estra-
tégico, que define a estrutura, as 
ações e os investimentos da Selita 
para os próximos anos. 

A revisão do planejamento já 
está sendo realizado, visando ela-
borar as metas e os investimentos 
para 2019.

Ideologia: 
Visão (faturar R$ 

510.000.000,00 em 2025, com 
lucratividade)

Missão (Oferecer ali-
mentos saudáveis saborosos 
e confiáveis, valorizando a 
qualidade de vida no campo 
e na cidade)

Valores (Sustentabili-
dade, gestão participativa, 
doutrina cooperativista, 
transparência e excelência 
da qualidade)

Declaração de negócios 
(Transformar leite em saú-
de com prazer)
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Dia 18 de maio de 2018 foi de 
comemoração para a Cooperati-
va Selita. Há quase quatro anos, 
ela liderava uma luta para co-
locar os produtos do segmento 
produzidos no Estado em pé de 
igualdade com os concorrentes 

de outros estados. O motivo foi 
a sanção da lei, pelo Governador 
Paulo Hartung, que aumentou a 
alíquota de 12% para 17% do 
ICMS do leite em embalagem 
UHT (longa vida) vindo de fora e 
comercializado aqui.

A medida permitiu uma con-
corrência justa do produto local, 
dando mais força ao produtor, 
incentivando a continuidade de 
projetos que permitiram avan-
ços da economia agropecuária 
no Espírito Santo.

A sanção da lei que deu ao setor de laticínios capixaba condições para competir com 
empresas de outros estados colocou um ponto final a uma luta de quatro anos

Uma vitória na história recente da Selita: 
igualdade para competir no mercado
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  nova Planta industrial:  
mais um marco na história da Selita

Depois de muitos anos debatendo o 
assunto, o Conselho de Administração 
da Selita, tendo como presidente Ru-
bens Moreira, decidiu que era hora de 
definir um projeto para uma nova plan-
ta industrial da cooperativa. Levou-se 
em consideração que a atual localiza-
ção, no Campo Leopoldina, já não era 
mais adequada, devido aos altos custos 
operacionais de manutenção para aten-
der às exigências ambientais e às des-
pesas com água, energia elétrica e gás 
natural, que na atual localização é im-
possível pensar em outras alternativas. 

Por isso, a Cooperativa adquiriu um 
terreno na Safra, na BR 101 km 410, 
com 1.250.00 m² para instalar sua 
nova sede, onde será implantado uma 
indústria moderna, com soluções tec-
nológicas e inovadoras, comprometida 
com o desenvolvimento sustentável, 
que vai proporcionar redução de cus-
tos, oferecendo segurança aos coope-
rados e condições de levar adiante um 
projeto de desenvolvimento para mui-
tas décadas.

No dia 27 de setembro, foram libe-
radas as licenças prévias, instalação 
de operação pra executar o serviço de 
terraplenagem que foi iniciado no dia 
19 dezembro e concluído em julho de 
2018. E começa agora o serviço de fun-
dação e outras atividades, visando a 
continuação das obras, que tem como 
provável data de início de operação o 
final de 2020. 

Selita recebe licença para terraplenagem do terreno da nova sede
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A cooperativa ao longo dos anos tem investido sistematicamente em seus cooperados

Projetos e Programas de 
incentivo ao cooperado

Capacitar os cooperados por 
meio de diversos projetos e pro-
gramas de incentivo ao produ-
tor, para que ele possa melhorar 
a qualidade do leite e gestão de 
suas propriedades, tem sido uma 
atividade que vem sendo realiza-
da ao longo dos 80 anos da Coo-
perativa.

São projetos, programas, visi-
tas às cooperativas, intercâmbio, 
exposições, culminando em uma 
série de ações que objetivam va-
lorizar os cooperados e seus fami-
liares, para que eles possam cres-
cer e se qualificar, aprimorando 
seus conhecimentos e investindo 
em tecnologia. Isso tem propor-
cionado o fortalecimento de todo 
o quadro social, com o aumento 
na qualidade do leite e também 
na maior eficiência na gestão das 
propriedades. 

Dentre vários instrumentos 
que são disponibilizados pela Se-
lita aos cooperados, vamos desta-
car alguns: O Educampo, que ob-
jetivava ter um produtor de leite 
mais eficiente e era formado por 
grupo de 20 cooperados, sendo 
assistidos por um técnico. 

Já o 120+ Leite é um programa 
que tem também como objetivo 
o fortalecimento da produção e 
melhoria da qualidade de leite 
com crescimento da renda do as-
sociado. 

Outra ferramenta importante é 
o Portal do Cooperado, um canal 
no site da cooperativa que permi-
te aproximar ainda mais os asso-
ciados à Selita, dando maior agili-
dade e informação em tempo real. 

O Programa Mais Leite Sau-
dável, que permite a cooperativa 
usar da devolução de crédito da 

contribuição para PIS/Pasep e 
COFINS, para serem utilizados 
na melhora da qualidade do leite 
e na produtividade dos coopera-
dos.

O Programa mais recente é o 
de Fertilização in Vitro (FIV) que 
tem como objetivo o melhora-
mento genético do rebanho, pro-
porcionando o aumento na pro-
dutividade do leite. 

Os Dias de Campo, que são 
realizados pela cooperativa, tem 
como finalidade proporcionar ao 
produtor o contato direto com as 
diversas práticas de manejo e de 
gestão da propriedade.

Para a implantação desses 
programas e projetos tem sido 
importante a participação do SE-
BRAE, Incaper, OCB/SESCOOP-
-ES, EMBRAPA, IDAF, SENAR, 
SEAG, prefeituras e sindicatos.
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Com a visão sempre voltada para a satisfação dos cooperados, o Conselho Administrativo 
e Fiscal exerce um importante papel na gestão da Selita

  conselho administrativo e Fiscal: 
gestão transparente para os cooperados 

O Conselho Administrativo e 
Fiscal é o órgão gestor da coope-
rativa. Eleito a cada quatro anos, 
é formado por 10 membros esco-
lhidos em assembleia geral, e um 
indicado anualmente pelo Comitê 
Educativo Central. É ele que de-
termina as ações e os caminhos 

Conselho Fiscal 2018-2019 Conselho de Administração 2018-2021

da cooperativa que devem sem-
pre estar pautados na austerida-
de, transparência e eficiência. 

A visão do conselho deve estar 
sempre voltada para a satisfação 
dos cooperados, produzindo ali-
mentos com qualidade e cada dia 
mais firme nos valores cooperati-

vistas. Composto por três mem-
bros, eleitos anualmente, o Con-
selho tem a responsabilidade de 
fiscalizar as contas da cooperati-
va de maneira equilibrada, parti-
cipando do dia a dia da empresa 
para conhecer as atividades que 
serão por elas analisadas.
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