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atendimento aos seus cooperados no mês 
de  outubro de 2019.
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09 –10 Visita Técnica na CAF 

Neste dia, os membros da Diretoria, juntamente com o Coordenador da 
Coopa, o Diretor Financeiro do Ifes José de Mello Sobreira Filho e os 

estagiários do Projeto da Agricultura Familiar fizeram uma visita técnica na 
Sede da CAF e tiveram a oportunidade de ver onde os produtos, que são 

entregues e vendidos na Coopa/ Ifes, são feitos.

01 –10 Solicitação de Recurso

A Coopa/ Ifes, primando pela 
manutenção do conhecimento de seus 
cooperados, concedeu ajuda de custo 
para que fossem comprados varões de 
cortina para compor a sala de leitura 
multifuncional do campus de Alegre, 
que tem como intuito estimular o aluno 
na construção do seu conhecimento, 
despertando no mesmo o interesse 
pela leitura e escrita.
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17-10 Campanha Outubro Rosa

A Coopa/ Ifes esteve em 
campanha durante todo mês 
de outubro, que é o mês em 
alusão a Prevenção do Câncer 
de Mama. Acreditamos que a  
saúde da mulher  é de 
extrema importância e nos 
engajamos para apoiar esta 
causa.

17-10 Reunião da Diretoria  

Reuniram-se os membros 
da Diretoria Administrativa 
e Fiscal com o 
Coordenador da Coopa/ 
Ifes, onde definiram as 
ações para o mês de 
outubro.

14 –10 Solicitação de Recurso

Primando sempre pela 
qualidade de ensino dos nossos 
alunos e cooperados, foi 
concedida ajuda de custo para 
aquisição de material para uso 
em aulas práticas da disciplina 
de Topografia e 
Geoprocessamento ministrada 
pela Profª Telma Pelúzio.
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21 a 25 – 10  XI Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Coopa/ Ifes esteve presente na XI Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, apresentando os nossos produtos em uma deliciosa 
degustação e premiação  com sorteio de brindes aos alunos que 

participaram do evento. 
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A Coopa/ Ifes concedeu ajuda 
custo para que a cooperada 

Luana Rodrigues 
confeccionasse um banner para 

apresentar no XXIII  INIC 
Encontro Latino Americano de 

Iniciação Científica.

21 –10 Apoio ao Cooperado

A Coopa/ Ifes acredita no potencial 
dos  seus alunos cooperados, 
pensando em incentiva- los neste 
processo, foi concedida ajuda de 
custo para que o cooperado Leonardo 
Silva confeccionasse o banner para a 
sua apresentação na XI SNCT.

24 –10 Apoio ao Cooperado

23 a 26 –10 III Simpósio de Cafeicultura do Caparaó

A Coopa/ Ifes também esteve presente no III Simpósio de Cafeicultura do 
Caparaó, apreciando o evento e apresentando os nossos produtos com uma 

deliciosa degustação. 
Caparaó Júnior, OBRIGADA pelo convite!
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28 –10 Feliz dia do Servidor

Desejamos Feliz Dia dos Servidores, à todos aqueles que dedicam a sua 
vida ao bem- estar público e em especial aos servidores do campus de 

Alegre.
Parabéns à todos que aceitaram ter como missão promover educação 

profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e 
extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e 

sustentável.

30 –10 Apoio ao Cooperado

A Coopa/ Ifes sabe que educação de 
qualidade se faz dentro e fora da sala 
de aula, por isso, concedeu ajuda de 
custo para os alunos que estão 
cursando a disciplina de 
Carcinicultura ministrada pelo profº 
Bruno Preto, pudessem fazer uma 
visita técnica no estado do Rio de 
Janeiro.
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31- 10 Quadro Social da Coopa/ Ifes

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

   

Total de Cooperados Inativos: 337 cooperados;
   

Total de Cooperados Ativos: 329 cooperados;
    

Total de Cooperados: 666 cooperados;
    

Total de Admissão do período de Janeiro a Outubro de 2019: 
173 cooperados;

   

Total de Admissão referência Mês Outubro de 2019: 
75 cooperados.
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