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05 – 08  Reunião da Diretoria e Coordenação Coopa/IFES

Neste dia, reuniram-se os membros 
da Diretoria Administrativa e Fiscal 
com o Coordenador da Coopa/ Ifes, 
onde definiram as ações para o mês 
de agosto, incluindo o evento 
ofertado mensalmente para os 
nossos cooperados e comunidade 
escolar.

08 – 08 Reunião da Coopa/ IFES com a OCB/ ES

Nesta data, estivemos reunidos 
com a representante da OCB/ 
ES Andrea Silvério, onde foram 
esclarecidos pontos de 
relevância para a nossa atuação 
no ramo cooperativista, 
abordando o plano de ações 
2019.

02 – 08 Apoio ao Cooperado 

Nesta data, foi concedida ajuda de 
custo para o experimento do projeto 
de pesquisa intitulado “Análise Física 
e Sensorial de Café Arábica em 
Frutos de Diferentes Altitudes e 
Partes da Planta na Região do 
Caparaó” do cooperado Alysson da 
Silva. Visando o desenvolvimento 
técnico e cientifico de seus 
cooperados a COOPA- IFES sempre 
tenta atender à todos da melhor 
forma possível.
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16 – 08 Parceria  CAF

A Cooperativa da Agricultura Familiar 
da Regiao do Caparao Capixaba- 
CAF de Muniz Freire, tornou-se nossa 
cooperada, com o objetivo de trazer 
seus produtos para venda na nossa 
loja diversificando mais ainda os 
nossos produtos.     

Seja bem vinda CAF!

19- 08 Apoio ao Cooperado

Nesta data a Coopa/ IFES concedeu 
ajuda de custa ao seu aluno cooperado 
Leonardo Ramos, para participação no 
evento “V Escola Regional de Alto 
Desempenho do Rio de Janeiro – ERAD 
RJ 2019, com um resumo expadindo. 
A COOPA/IFES prima pela manutenção 
do aprendizado e apoia toda a iniciativa 
em prol da educação.

12– 08 Prestação de Serviço 

A Coopa- IFES agora conta 
com mais um estagiário para 
a prestação de serviços, que 
está  lotado no posto de 
vendas. 

Seja bem vindo Wilker!
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22 – 08 Campanha de Divulgação

Estivemos reunidos com os 
alunos da especialização em 
Agroecologia do IFES - Campus 
de Alegre, para apresentarmos a 
importância do envolvimento dos 
alunos dos cursos de pós 
graduação com a nossa 
Cooperativa. 
Foi realizada uma apresentação 
das atividades desenvolvidas, 
bem como a importância do 
cooperativismo no auxílio das 
atividades pedagógicas dos 
cooperados.

21 – 08 Ajuda de Custo

Nesta data, atendemos o pedido 
de recurso do laboratório de 
Genética e Biologia Molecular, 
para a compra de nitrogênio 
liquido, primando pela qualidade 
de ensino dos nossos alunos e 
cooperados.
.

26 – 08 Recepção Produtos da CAF

Nesta data, recebemos a primeira 
remessa de produtos da nossa 
cooperada CAF.
Com o intuito de diversificar as 
nossas mercadorias para os 
amigos e consumidores, agora 
contamos com: macarrão 
talharim, massa de pastel, farinha 
de mandioca, fubá, pasta de alho, 
farinha de fubá torrada e café. 
.
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    28 – 08 Evento Mensal

Nesta data foi realizado o evento mensal com a palestra intitulada 
“ Prevenção e Combate a Incêndio”, ministrada pelo Cabo Rodrigo Sobreira 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - 2ª Cia do 3º 
BBM.    Nesta palestra, foram delineados as principais formas de se prevenir 
um incêndio assim como, as condutas a serem tomadas diante de uma 
situação de risco. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo 
- 2ª Cia do 3º BBM, o nosso muito OBRIGADO!    

27 – 08 Campanha de Divulgação

Estivemos reunidos com os alunos do 
curso superior em Tecnologia em 
Cafeicultura do IFES - Campus de 
Alegre, para apresentarmos a 
importância do envolvimento dos 
alunos dos cursos superiores com a 
nossa Cooperativa. 
Foi realizada uma apresentação das 
atividades desenvolvidas, bem como 
a importância do cooperativismo no 
auxílio das atividades pedagógicas 
dos cooperados.
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30– 08  Apoio “Torneio Interno de Futebol Masculino”

A Coopa/ IFES também esteve presente 
no Torneio Interno de Futebol Masculino,  
para que seus alunos cooperados 
pudessem desfrutar desse momento de 
entretenimento e integração entre os 
alunos dos cursos técnicos e superiores, 
pagamos a arbitragem dos jogos.

29– 08  Apoio à Reunião

A Coopa/ IFES também esteve presente 
na reunião da mudança da matriz 
curricular do curso superior em 
Engenharia de Aquicultura. 
Compartilhar os recursos captados em 
prol da educação faz parte da visão 
nossa visão.
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31-08 Quadro Social da Coopa/ Ifes

Relação do Quadro Social da Cooperativa até a data de 30 de Agosto 
de 2019:

   

Total de Cooperados Inativos: 337 cooperados;
   

Total de Cooperados Ativos: 233 cooperados;
    

Total de Cooperados: 570 cooperados;
    

Total de Admissão do período de Janeiro a Agosto de 2019: 
77 cooperados;

   

Total de Admissão referência Mês Agosto de 2019: 
7 cooperados.
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Rodovia Alegre x Cachoeiro, km 11, distrito de Rive 
– Alegre -ES. CEP: 29.520-000

E-mail: coopa.ifes.alegre@gmail.com
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