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Seguindo os protocolos sanitários para não haver 
aglomerações e sempre pensando no bem estar de 
seus associados, a CoopIncor iniciou a distribuição dos 
Vales Compras Multicash em novembro e com 
agendamento dos representantes de cada unidade. 
 
A medida foi um sucesso, pois a distribuição ocorreu de 
forma tranquila e no dia 03 dezembro todos os vales 
dos cooperados ativos já estavam entregues. 
 
A CoopIncor agradece a todos os representantes das 
unidades que também foram fundamentais para que a 
distribuição ocorresse sem problemas. 

A CoopIncor doou 2 tvs Samsung de 32 polegadas para o sorteio na live aos funcionários do 
Incor, que este ano devido a pandemia,  substituiu a festa dos funcionários do Incor. 
 
Foram contempladas as funcionárias  Cristina Araújo da Silva Papel do Setor de Informática 
e Ana Claudia Esposito  de Castro B. de Souza da Unidade de Reabilitação Cardiovascular. 
 
Parabéns às ganhadoras! 

Aurora Alimentos        
A Cooperativa Central Aurora Alimentos – o terceiro maior 
conglomerado industrial do setor de carnes do Brasil – chegou aos 50 
anos de fundação com uma marca formidável: tornou-se uma 
comunidade produtiva formada por mais de 100 mil famílias 
espalhadas por cerca de 300 municípios brasileiros 
 
Alguns de seus produtos: Linguiça Aurora, Lasanha e Pizzas  
 

Itambé   
A Itambé é uma cooperativa de laticínios com sede em Belo 
Horizonte. É considerada a maior cooperativa de lácteos do Brasil. 
A empresa é formada por 31 cooperativas associadas e 8 500 
fornecedores, que atuam como compradora de insumos, 
processadora de matéria-prima e distribuidora de produtos 
finais[carece de fontes]. São três unidades de negócios: laticínios, 
rações e armazéns. Além da atuação nacional, a Itambé exporta para 
63 países. 
 
Alguns de seus produtos: Leite Itambé, Creme de Leite, Doce de Leite, 
Leite Condensado eIogurtes. 
 
Fonte: auroraalimentos.com.br e easycoop.com 

 


