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12-02 Prestação de Serviços

O aprimoramento profissional dos 
nossos alunos e associados, é 

essencial para a Coopa/Ifes, que 
agora conta com um estagiário 

para auxiliar nas atividades da loja. 
Seja bem-vindo, Alailson!

17-02 Prestação de Serviços

Visando atender a comunidade 
escolar, em todos os seus 

segmentos, designamos um 
estagiário para auxiliar nas 
atividades de recepção dos 

alunos no refeitório. 
Seja bem-vindo, Thalles!

17-02 Reunião da Diretoria

Com o início oficial das aulas do 
superior, recebemos com muito 
carinho os nossos alunos que 

fazem parte da Diretoria da 
Coopa- Ifes.

Sejam Bem 
Vindos!
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02-03 Prestação de Serviços

Contribuir para o desenvolvimento de 
cooperados conscientes, faz parte da nossa 
Missão, por isso, destinamos um  estagiário 
para auxiliar nas atividades de produção da 

agroindústria de doces e dois estagiários 
para manutenção do setor de aquicultura. 

Sejam bem-vindos, Kimberly, Lázaro e 
Lysâneas!

08-03 Dia Internacional da Mulher

Preparamos com muito carinho um delicioso café da manhã em alusão 
ao Dia Internacional da Mulher. 

Feliz Dia das Mulheres!
Em especial para as nossas funcionárias, clientes e amigas.

                                                                       

“O maior presente que uma Mulher pode receber hoje (e todos os outros 
dias do ano) é RESPEITO!”

Autor Desconhecido

Algumas de nossas clientes e amigas que desfrutaram do nosso lanche.
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11-03 Reunião da Diretoria

Nesta data, reuniu-se a Diretoria e o contador da cooperativa, e o diretor 
administrativo do Ifes, Rômulo Moraes, para sucessão do cargo de 

coordenação da Coopa/Ifes.
Na oportunidade, nos despedimos do professor Alexandre Santos. 

A você, o nosso muito obrigado! 

Bem vindo professor César Penna!

17-03 Reunião da Diretoria

A Diretoria Administrativa e Fiscal  reuniu- 
se com o Prof. Coordenador César Penna, 
para debaterem sobre as ações que serão 
tomadas no ano de 2020, como a  parceria 
com o Sicoob/ES e a aproximação com os 
produtores da nossa parceira CAF- 
Cooperativa de Agricultura Familiar de 
Muniz Freire, assim como os eventos 
ocorridos no mês de março.
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20-03 Parceria em projeto

Somos parceiros no projeto  “Eficiência da 
solução de microrganismos Específicos no 
processo de Compostagem”, coordenado 
pela Profª Telma Pelúzio; que tem como 
objetivo avaliar o efeito da aplicação de 
solução com Microrganismos do Específicos 
(ME) sobre compostagem de grama Zoysia 
japônica, que será desenvolvido por alunos 
do ensino médio e terá duração de um ano. 
Após a realização da técnica, e caso ela se 
mostre eficaz, o produto poderá ser 
comercializado no posto de venda.

17-03  Ajuda de Custo

A Coopa- Ifes acredita que para a evolução 
da sociedade é necessário que as pessoas 
tenham acesso a educação de qualidade. 
Nesta data firmamos parceria e concedemos 
ajuda de custo para o projeto “Bem- estar de 
bovinos leiteiros: um desafio para produção 
animal sustentável”, coordenado pela Profª. 
Aparecida Madella  que visa o bem estar 
animal e a sustentabilidade, e será 
desenvolvido por seis alunos de graduação 
e pós graduação.

23-03 Parceria em projeto

Firmamos parceria com o projeto “Avaliação 
de híbridos experimentais de sorgo forrageiro 
para uso em silagem”, sob coordenação da 
Profª. Ana Paula C. Gabriel Berilli. Este 
trabalho visa o aumento da qualidade 
nutricional do rebanho da bovinocultura 
capixaba.  O projeto é formado por uma 
equipe multidisciplinar  e também serão 
pleiteadas bolsas de iniciação científica para 
6 seis alunos.
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23-03 a 03-04 Atividades Suspensas

Em respeito a saúde e ao bem estar dos nossos clientes e funcionários, 
seguindo as recomendações dos órgãos de saúde competentes, 

suspendemos as atividades da Coopa- Ifes no período de 23-03 a 03-04-
2020, devido a pandemia de Covid-19, e adotamos o teletrabalho 

conforme recomendado pelo Comitê de Crises do Ifes.

Voltamos a funcionar no dia 06-03-2020, tomando as medidas 
necessárias de saúde e higienização, garantindo a segurança e bem 

estar dos nossos clientes e funcionários.
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31- 03 Quadro Social da Coopa/ Ifes

Relação do Quadro Social da Cooperativa até a data de 30 de

Dezembro de 2019:

Total de Cooperados Inativos: 416 cooperados;
Total de Cooperados Ativos: 330 cooperados;

Total de Cooperados: 746 cooperados;

Total de Admissão referência Meses Fevereiro e Março de 2020:

2 cooperados.
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