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REGULAMENTO PARA OBTENÇÃO DA
MARCA DE USO COLETIVO 

RIQUEZAS DO VALE

Página 2 de 12



COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO VALE DO SÃO LOURENÇO
Sede.: Avenida Presidente Dutra, S/Nº - São Pedro da Cipa-MT
CNPJ Nº 11.068.289/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.378.731-1

DIRETORIA DE GESTÃO 2011/2014
Presidente........: Adilson Miguel Novaki
Vice-Presidente.: Daniela Santos de Almeida
1º Secretário....: Ivaldo Alves Barbosa
2º Secretário....: Jose Milton de Morais
1º Tesoureiro....:Samara Melo de Oliveira
2º Tesoureiro....:Jose Valdilson de Souza

CONSELHO FISCAL 2011
1º Titular....: Eduardo Jose da Silva Abreu;
2º Titular....: Evangelista Firmino Rodrigues
3º Titular....: Cícero Henrique da Silva
1º Suplente.: Márcia Regina do Nascimento
2º Suplente.: Sidinei Monteiro de Oliveira
3º Suplente.: Hudson Saturnino dos Anjos

São Pedro da Cipa-MT, 21 de Março de 2011
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APRESENTAÇÃO

A região do Vale do São Lourenço, compreendida pelos municípios de Dom Aquino, 
Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa, com economia estagnada desde os anos 80, 
em contraposição conta com excelentes áreas com aptidão para o desenvolvimento da 
agropecuária,  e  dado a  sua  distribuição  em pequenos  lotes,  certamente  dispõe  de 
potencial  elevado para o  desenvolvimento  da agroindústria  a  partir  da agricultura 
familiar.  

Quando falamos em Agroindústria, vislumbramos a oportunidade de agregar renda 
por meio da transformação dos produtos de origem animal e vegetal em produtos 
industrializados ainda que de maneira artesanal, porém atendendo as exigências da 
vigilância sanitária e sobretudo às de mercado.   

A COOPERVALE-EPP oferece a Marca: “RIQUEZAS DO VALE” comum a todos 
os seus cooperados, que poderão usufruir da marca de uso coletivo tornando-se forte 
pela  diversidade  de  produtos  e  alcance  de  mercado,  obedecendo  um conjunto  de 
normas de produção, transformação e comercialização.

Para além de uma barreira técnica, as normas podem ser o fio condutor do processo 
produtivo das empresas, bem como um orientador para a cadeia produtiva do setor. 
Esta conscientização é primordial para integrarmos nossos produtos aos de mercado 
nacional.  

A garantia da qualidade passa pela fabricação dos produtos artesanais e de origem da 
agroindustrialização de acordo com as normas vigentes e pela melhoria contínua do 
processos produtivo. O presente regulamento orienta as etapas a serem cumpridas, 
visando a obtenção da Marca d e Uso Coletivo da COOPERVALE-EPP , q u e tem 
como  pilares  de  sustentação  essas  duas  premissas.  Assim,  a  Marca,  além  da 
representação de um diferencial  aos produtos de sua concessão,  um indicativo de 
modernização do próprio produto e da empresa que o fabrica.

Adilson Miguel Novaki
Presidente
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1 OBJETIVO DO REGULAMENTO

O presente  regulamento  tem por  objetivo estabelecer  as  prescrições  que  regem a 
solicitação,  gestão,  concessão  e  uso  da  Marca  de  Uso Coletivo;  RIQUEZAS DO 
VALE.

2 OBJETIVO DA MARCA DE USO COLETIVO

A aplicação da Marca de Uso Coletivo tem cinco objetivos principais: 
a) identificar com esta Marca todos aqueles produtos que: 
* são conformes as Normas de vigilância Sanitária e especificações de acordo com o 
mercado a que se destina;
* são provenientes de uma fabricação cuja qualidade é controlada;
* estão submetidos  a  um acompanhamento de qualidade do produto por parte  da 
COOPERVALE-EPP ou outras entidades delegadas por esta;
b) informar devidamente sobre a composição e qualidade dos produtos catalogados 
sobre esta denominação;
c)  cumprimento  dos  requisitos  sobre  etiquetação  de  produtos  industrializados 
destinados  à  venda  direta  aos  consumidores  e  usuários  bem como do Código de 
Defesa do Consumidor;
d) impulsionar a cooperação cliente-fornecedor entre empresas relacionadas com o 
setor da agroindustria para obter um produto competitivo e com qualidade desejada;
e)  unificar  e  difundir  a  imagem  setorial  da  qualidade,  aplicada  ao  setor  da 
agroindústria, de forma que exista um apoio tangível e respaldado por um organismo 
especializado e independente.

3 PROPRIEDADE DA MARCA
A  Marca  de  Uso  Coletivo  está  identificada  essencialmente  com  o  monograma 
registrado ou reproduzido na capa deste documento.
Este  processo  e  a  referida  marca  são  de  propriedade  exclusiva  da  Cooperativa 
Agrícola Mista Vale do São Lourenço – COOPERVALE-EPP.

4 MARCA DE USO COLETIVO
A Marca  de  Uso  Coletivo  é  concedida  aos  produtos  que  atendam aos  requisitos 
avaliados  por  este  processo  e  serão  identificados  por  uma  etiqueta,  contendo  a 
Logomarca de uso comum. A empresa solicitante elegerá o suporte mais adequado 
segundo suas necessidades.
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5 RESPONSABILIDADES
O uso da Marca de Uso Coletivo, assim como a marcação da mesma nos produtos, 
não  substituirá  a  responsabilidade  pela  qualidade  do  processo  e  do  produto  que 
corresponde ao titular. O titular se responsabiliza para que os produtos que levam a 
Marca  de  Uso  Coletivo  respondam  as  idênticas  características  daqueles  que  a 
COOPERVALE-EPP autorizou sua utilização. Da mesma forma, o titular também se 
responsabiliza  em  corrigir  todas  as  não-conformidades  que  poderão  surgir.  Na 
existência de dúvida quanto à qualidade do produto identificado com a Marca de Uso 
Coletivo,  o titular  deve atender às solicitações da COOPERVALE-EPP quanto as 
práticas de fabricação, assumindo o custo destes.

6 CONDIÇÕES DE USO
O uso da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS DO VALE só está autorizado de 
acordo com as condições contempladas neste presente regulamento e, os titulares 
com direito ao uso, devem respeitá-las em todo momento.
a) Só podem fazer uso da marca os titulares autorizados pela COOPERVALE-EPP.
b) A marca de Uso Coletivo é concedida, e só poderá ser utilizada nos produtos que 
tenham atendido aos requisitos. O titular poderá solicitar a COOPERVALE-EPP  a 
permissão para utilizar a Marca de Uso Coletivo integrada na imagem corporativa da 
empresa, desde que vinculada ao produto avaliado.
c) A manutenção do direito ao uso da Marca de Uso Coletivo está subordinada aos 
resultados  das  inspeções  e  verificações  que  serão  realizadas  periodicamente  e  ao 
cumprimento  das  condições  gerais  e/ou  particulares  acertadas  no  Contrato  de 
Concessão.
d) A ampliação do direito de uso em produtos não contemplados em uma solicitação 
anterior será tratada como nova solicitação.
e) O direito de uso da Marca de Uso Coletivo é intransferível.
f) Caso ocorra uma alteração jurídica na empresa ou troca de razão social, o titular 
deverá informar imediatamente a COOPERVALE-EPP.
g)  Qualquer  consulta  ou  reclamação  será  dirigida  à  Comissão  de  Qualidade  da 
COOPERVALE-EPP.
h) As ações coletivas de publicidade, promoção e informação
sobre a Marca serão definidas e realizadas pela COOPERVALE-EPP.
i)  O  titular,  unicamente,  poderá  utilizar  os  originais  da  Marca  entregues  pela 
COOPERVALE-EPP que tenham sido objeto do contrato de Concessão, não podendo 
em nenhum caso utilizar reproduções.
j) O titular poderá efetuar publicidade e atividades de promoção de venda, fazendo 
referência à concessão de uso da Marca, sem   indução ou confusão quanto ao alcance 
e significado da utilização da respectiva Marca.
l)  Periodicamente,  será  publicado  em  informativos  da  COOPERVALE-EPP  e/ou 
outros meios que venham a ser definidos, os produtos que obtiveram o direito de uso 
da Marca.
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7 SANÇÕES E USO INADEQUADO
Se  as  infrações  cometidas  sobre  o  direito  de  uso  são  graves  ao  julgamento  da 
Comissão, esta poderá aplicar alguma das seguintes sanções:
a) suspensão temporária do direito de uso da Marca;
b) retirada definitiva do direito de uso da Marca;
c) não concessão do direito de uso da Marca.
A COOPERVALE-EPP deverá comunicar às empresas as causas que desencadearam 
as sanções aplicadas. Caso os titulares acionados não manifestem concordância com 
as sanções impostas, poderão recorrer, expressamente e por escrito, no prazo de 15 
dias, para a COOPERVALE-EPP. É considerado uso inadequado da Marca de Uso 
Coletivo RIQUEZAS DO VALE. quando utilizada em produtos cuja solicitação está 
em  trâmite;  em  produtos  cuja  solicitação  tenha  sido  negada;  em  produtos  cuja 
concessão tenha sido suspensa temporariamente ou retirada; em produtos diferentes 
aos  que  tenham  sido  objeto  do  ato  de  concessão;  em  produtos  que  não  exista 
solicitação,  nem  concessão  de  direito  ao  uso.  Igualmente  se  considerará  uso 
inadequado a inclusão de informação confusa ou não autorizada nos documentos
relacionados com a Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS DO VALE.
Ademais das sanções aplicáveis descritas anteriormente,  todo emprego abusivo da 
marca,  seja  por  um  solicitante,  um  titular  ou  um  terceiro,  dará  direito  a  que  a 
COOPERVALE-EPP inicie, dentro da legislação vigente, qualquer ação judicial que 
seja conveniente.

8 GESTÃO DA MARCA DE USO COLETIVO

8.1 Comissão de Qualidade da COOPERVALE-EPP

A Comissão  de Qualidade da COOPERVALE-EPP assume a responsabilidade  de 
aplicação do presente regulamento e todas as ações tomadas de seus requisitos.

8.2 Organismo de gestão (composição da Comissão de Qualidade)

A Comissão de Qualidade é formada por integrantes do quadro de Cooperados da 
COOPERVALE-EPP  e  presidida  pelo  1º  Secretário  da  COOPERVALE-EPP.  A 
descrição de seus componentes encontra-se em procedimento interno correspondente
e está à disposição de qualquer titular solicitante .

8.3 Atribuições da Comissão de Qualidade

a)  A Comissão  de Qualidade da COOPERVALE-EPP é a encarregada de gerir  e 
desenvolver as ações concretas previstas neste regulamento.
b)  Elaborar  e  modificar  as  presentes  regras  gerais  e  disposições  particulares  de 
aplicação, fichas técnicas ou etiquetas.
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c)  Organizar  e  controlar  as  tarefas  de  inspeção  e  acompanhamento  inerentes  à 
sistemática de concessão da Marca de Uso Coletivo.
d)  Avaliar  o  Relatório  de  Inspeção  assim  como  as  informações  adicionais 
disponíveis,  indispensáveis  para  concessão  do  direito  de  uso  da  Marca  de  Uso 
Coletivo.
e) Apreciar reclamações feitas por denunciantes devidamente identificados, mantendo 
em sigilo  os dados destes,  estabelecendo as  oportunas comprovações  de inspeção 
para ratificar a veracidade do conteúdo dos mesmos.
f) Avaliar as reclamações dos solicitantes e titulares.
g)  Desenvolver,  de  maneira  geral,  todas  as  medidas  necessárias  para  o 
funcionamento, gestão e proteção desta marca.
h) Avaliar as infrações contra o presente regulamento e definir as sanções.

8.4 Colaboradores externos
A COOPERVALE-EPP poderá assinar convênios de colaboração com laboratórios, 
organismos ou profissionais adequados e demais instituições inerentes, delegando as 
tarefas de realização de inspeções e controles de fábrica. De qualquer forma, realizará 
as verificações de intercomparação que considerar oportuno. Estes convênios ficarão 
restringidos exclusivamente ao término particular de cada contrato de qualidade, o 
qual  seguirá  sempre  as  disposições  gerais  contempladas  neste  Regulamento  e  as 
decisões da Comissão de Qualidade.

9 PROCESSO DE OBTENÇÃO

Para a obtenção da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS DO VALE algumas etapas 
devem ser realizadas e atendidas, conforme a modalidade de concessão.

1ª ETAPA: CONTATO INICIAL
Confirmado  o  interesse  do  cooperado,  a  COOPERVALE-EPP  informará  o 
funcionamento do processo de obtenção da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS DO 
VALE e enviará o orçamento, conforme modelo vigente.

2ª ETAPA: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
A COOPERVALE-EPP avaliará:
a) documentação jurídica (contrato social,cópia do cartão do CNPJ);
b)  documentação  que  comprova  que  a  empresa  está  regularizada  junto  a  órgãos 
ambientais, quando aplicável;
c)  documentação  sobre  o  licenciamento  sanitário  do  produto,  matéria-prima, 
acabamentos e acessórios com listagem de seus fornecedores;
d)  informações  gerais  da  empresa  (quanto  à  forma  e  capacidade  de  produção  e 
comercialização);
e) Manual da Qualidade (necessário conforme for a modalidade de elaboração).
A COOPERVALE-EPP informará o resultado da análise da documentação através do 
modelo vigente no relatório Resultado da Análise da Documentação.
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3ª ETAPA: PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE USO
Para obtenção da Marca de Uso Coletivo a COOPERVALE-EPP realizará visita de 
inspeção  nas  instalações  de  elaboração  e/ou  fabricação  do  produto  do  cooperado 
requerente, e se o produto atender às exigências das normas deste regulamento e aos 
aspectos legais de elaboração e fabricação dos produtos de conformidade com as Leis 
vigentes que o regulamentam, receberá a concessão de utilização da Marca de Uso 
Coletivo.

4ª ETAPA: CONCESSÃO DA MARCA DE USO COLETIVO
A  formalização  da  concessão  será  através  de  um  Contrato  de  Concessão  e 
acompanhamento entre a COOPERVALE-EPP e o cooperado solicitante. Definida a 
concessão,  será  emitido  o  Certificado  do  cooperado  e  o  fornecimento  pela 
COOPERVALE-EPP, da Logomarca juntamente com o Regulamento Marca de Uso 
Coletivo da COOPERVALE-EPP.

5ª ETAPA: MANUTENÇÃO E CONTROLE DA MARCA
Uma vez concedida a Marca, a Comissão de Qualidade da COOPERVALE-EPP fará 
acompanhamento a cada 3 meses que serão realizados nas instalações de elaboração 
e/ou fabricação do estabelecimento de produção, que emitirá relatório de avaliação. A 
manutenção da Marca envolverá tanto as ações do sistema de qualidade implantadas 
na empresa (inspeção),  como os resultados apresentados no relatório de avaliação 
comprovando  que o  cooperado segue  cumprindo  as  especificações  indicadas  pela 
Comissão de Qualidade.

10 SOLICITAÇÃO E TRAMITAÇÃO

Pode solicitar a concessão do direito de uso da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS 
DO  VALE  qualquer  cooperado  COOPERVALE-EPP  que  fabrique  produtos 
artesanais e produtos da agroindústria de origem animal ou vegetal ou produtos afins, 
justificando sua condição de representante  legal  do produto para o qual solicita a 
Marca.

11 FINALIZAÇÃO

O investimento para o processo de obtenção da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS 
DO VALE será estabelecido através de contrato baseado nas seguintes atividades:
a) análise da documentação;
b) inspeções na empresa;
c) Emissão da Logomarca;
d) manutenção da Marca.
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12 CONFIDENCIALIDADE

Durante todo o processo de obtenção e uso da Marca de Uso Coletivo RIQUEZAS 
DO  VALE,  a  COOPERVALE-EPP  e  qualquer  de  seus  colaboradores,  têm 
responsabilidade pelo sigilo profissional, respeito aos dados e qualquer informação 
levantada ou facilitada pelo solicitante.

13 VARIAÇÕES NO REGULAMENTO

O presente regulamento poderá ser modificado pela Comissão de Qualidade, devendo 
ser  comunicado aos titulares.  A COOPERVALE-EPP poderá modificar,  de forma 
unilateral, os documentos que se referem ao processo de obtenção da Marca de Uso 
Coletivo RIQUEZAS DO VALE quando o considere oportuno. O titular da Marca 
pode  sugerir  modificações  que considerem oportunas.  Estas  serão  analisadas  pela 
Comissão de Qualidade. A suspensão temporária ou cancelamento do uso da Marca, 
implica,  desde  logo,  na  renúncia  por  parte  do  participante,  de  qualquer  ação  de 
indenização contra a COOPERVALE-EPP.
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