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atendimento aos seus cooperados nos 
meses de junho  e julho de 2019.
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03 – 06  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 junho, incluindo o evento ofertado 
mensalmente para os nossos 
cooperados e comunidade escolar.

07 – 06 Despedida da Dayane

Nesta data nos despedimos da nossa 
colaboradora Dayane Diogo Correia. 
Foram cinco anos de trabalho e de 
amizade que ficaram marcados para 
sempre em nossa história. 
A você, Dayane, o nosso eterno 
agradecimento.

08– 06 Auxílio à oficina de Confecção de Fantoches

A Coopa- Ifes esteve presente na 
oficina intitulada “Confecção de 
Fantoches” em parceria com a 
Cachoeira da Fumaça (IEMA) que foi 
realizada no Pólo de Educação 
Ambiental da Mata Atlântica do Ifes- 
Campus de Alegre (PEAMA). Ajudando 
na composição dos lanches que foram 
ofertados aos participantes e aos seus 
cooperados, em atendimento a missão 
definida para a nossa cooperativa.
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18 – 06 Reunião Ifes, Coopa e OCB

Nesta data nos reunimos com o Diretor 
Administrativo do Ifes,  os Conselheiros 
Jurídicos da OCB, a Diretoria (Administrativa 
e Fiscal),   Coordenador e com o  Contador 
da Coopa/ Ifes, para debatermos a respeito 
do futuro da nossa Cooperativa.

25 - 06 Reunião Diretoria

11 – 06 Apoio na aula de campo de Microbiologia

Foi concedida ajuda de 
custo, para que os alunos 
cooperados pudessem fazer  
aula de campo da disciplina 
de Microbiologia, ministrada 
pela Prof. Priscilla Cortizo na 
Confraria Prata em Jerônimo 
Monteiro/ ES.   

Nesta reunião estiveram presentes, os membros do conselho 
administrativo e fiscal, onde foram apreciados os pedidos de recursos 
junto a Coopa/ Ifes, buscando sempre contribuir para a que os alunos 
cooperados possam adquirir conhecimentos além dos passados em sala 
de aula, procurando também alinhar objetivos para que o espírito 
cooperativista possa se fazer presente por meio do comprometimento e 
desenvolvimento consciente de todos.
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27 e 28– 06 Apoio à aula de prática de Ecologia Geral e Ecologia I

A viagem foi realizada em parceria com a Coopa-Ifes, que auxiliou também 
financiando parte dos custos dos alunos. As aulas aconteceram no Parque 
Estadual Paulo César Vinha (ambiente de restinga, brejos e lago), no IPCMar 
(conservação de tartarugas marinhas), no costão rochoso da Praia Costa Azul 
(ambiente litorâneo e relação da fauna e flora nos costões rochosos), na 
maricultura da Associação de Pescadores de Anchieta (produção de 
mexilhões), no manguezal do Rio Benevente e Ruínas do Rio Salinas 
(estuário, manguezal, sambaqui e história da colonização capixaba).

27 – 06 Campanha de Divulgação

Estivemos reunidos com os alunos do 
mestrado 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.
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28 – 06 Palestra “ Tendências do Agronégocio Brasileiro: 
Agricultura Familiar e Agroecologia”

Neste dia, foi realizada a Palestra “Tendências do Agronégocio Brasileiro: 
Agricultura Familiar e Agroecologia”, ministrada pelo Prof. Doutor Maurício 
Novaes Souza, com o objetivo de definir pontos que agridem diretamente o 
desenvolvimento sustentável além de trazer alternativas para os modelos 
agrícolas atuais, construindo assim bases para a  conscientização  dos 
participantes a respeito da produção consciente e agroecológica.
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01– 07 Auxílio aos cooperados

A Coopa-Ifes apoiou a viagem 
dos alunos cooperados do 
mestrado em Agroecologia, 
para Seropédica/ RJ para que 
os mesmos pudessem 
realizar visitas técnicas 
necessárias  para a sua 
formação pedagógica, técnica 
e científica.

29 – 06 Apoio a curso 

A Coopa- Ifes também esteve 
presente no curso intitulado 
“Educação Ambiental e 
Guiamento em Trilhas 
Ecológicas”, auxiliando na 
capacitação dos seus associados 
, em prol de atender as demanda 
de suas necessidades 
pedagógicas.

02– 07 Apoio evento

Marcamos presença no III 
Workshop de Engenharia de 
Aquicultura, auxiliando no 
lanche e na alimentação dos 
participantes e dos 
palestrantes, visando a 
manutenção do nosso ideário 
 cooperativista.
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04 – 07 Festival de Tradições Populares

Estivemos no “II Festival de 
Tradições Populares” do Ifes 
Campus de Alegre, com a barraca 
do refrigerante e no apoio para que 
este evento pudesse ser realizado, 
primando pelo atendimento  a  
comunidade escolar , em todos os 
seus segmentos e  pela qualidade 
de seus serviços.

29 – 07 Apoio para participação em evento

Foi realizada nesta data, a IX Jornada de 
Inverno de Bioquímica e Biologia Molecular” 
na Universidade Federal de Viçosa- MG. 
Na ocasião a Coopa/Ifes viabilizou a 
participação de sua aluna cooperada, 
Vanessa Dian no referido evento, com 
objetivo de estimular a formação acadêmica 
de nossa associada.
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31-07 Quadro Social da Coopa/ Ifes

Relação do Quadro Social da Cooperativa até a data de 31 de Julho 
de 2019.

   

Total de Cooperados Inativos: 337 cooperados;
   

Total de Cooperados Ativos: 226 cooperados;
    

Total de Cooperados: 563 cooperados;
    

Total de Admissão do período de Janeiro a Julho de 2019: 
70 cooperados;

   

Total de Admissão referência Meses de Junho e Julho 2019: 
41 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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