
  Associadas da COOPA-IFES participam do 3º Encontro Estadual de Mulheres 
Cooperativistas

O Sistema  da Organização das Cooperativas do Brasil/Espírito  Santo (OCB/ES) e o 

SESCOOP/ES promoveram  nos dias 28 e 29 de outubro, no SESC de Guarapari, o 3º  

Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas. Entre as mais de  350 mulheres ligadas 

ao  cooperativismo capixaba que  participaram do encontro,  12  eram alunas  do Ifes  – 

Campus de Alegre e associadas da Cooperativa dos Alunos do Ifes – Campus de Alegre 

(Coopa-Ifes/Alegre). 

O evento contou com a presença do governador  do Estado,  Renato  Casagrande;  do 

Secretário de Agricultura, Ênio Bergoli; da Senadora, Ana Rita; do Secretário de Trabalho 

e Assistência Social  e  Direitos Humanos,  Rodrigo Coelho;  do Presidente do Sistema, 

Esthério Colnago e do Superintendente da OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.



Depois do almoço com o Governador, o evento teve início com a composição da mesa, 

onde as  autoridades  e os palestrantes  evidenciaram  temas como  fé, determinação,  

valores, amor e  cooperação. Outro assunto abordado foi a importância das mulheres no 

meio político  no estado, no país e no mundo, destacando-se o poder e a capacidade 

feminina tanto no comando de empresas quanto nos afazeres do dia a dia. Nas oficinas 

ministradas  no  encontro  foram  tratados  temas  como  sexualidade,  saúde  da  mulher, 

reeducação  alimentar,  massagens,  cultura  da  cooperação  e  como  desenvolver  sua 

imagem e seu estilo.

Para  Elizete  S.  de  Jesus,  do  4º  Período  do  Curso  de  PROEJA em  Agroindústria  e 

associada da COOPA-Ifes, cada encontro é sempre uma experiência renovada. Neste 

dois dias temas como auto estima, prevenção do câncer e  sobretudo cooperativismo 

foram discutidos  de  forma  alegre,  objetiva  e  envolvente.  “Esses  assuntos  nos  fazem 

crescer como mulheres e como cooperadas”, conclui Elizete.

Ao fim do primeiro dia houve um coquetel de integração com música, salgados e muita 

animação.  No  dia  seguinte,  logo  pela  manhã,  as  mulheres  participaram da  ginástica 

laboral e da sequência das  oficinas. Depois do almoço de confraternização o evento foi 

encerrado com uma palestra sobre “O poder da transformação da mulher”.



Foi uma experiência nova e interessante na minha vida, disse Marcela B. Alfaiate, do 4º  

período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.  “O encontro foi também uma 

oportunidade de aprendizagens, de contato com as experiências de cooperadas de outras 

cidades. Lazer e formação humana foi o que tivemos”, finalizou Marcela.

“É responsabilidade da Coopa-Ifes/Alegre oferecer  além de formação, desenvolvimento 

humano a seus( as) associados (as), e o evento traduz justamente isso. O resultado não 

poderia  ser  diferente:  associadas  contentes  e  dirigentes  com  sensação  de  dever 

cumprido”, disse Weliton Menário Costa, Presidente da COOPA-Ifes.
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