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Editorial

Promover a cultura cooperativista e o aper-
feiçoamento da gestão para o desenvolvi-
mento das cooperativas brasileiras é uma das 
premissas do nosso trabalho em especial do 
Sescoop Nacional, que executa através das 
unidades estaduais.

Esse trabalho já é desenvolvido há anos e hoje 
colhe bons resultados, pois prioriza que a 
cooperativa tenha um modelo sustentável em 
consonância com os interesses dos coopera-
dos.

A cooperativa precisa ser competitiva e para 
isso é necessário uma gestão profissional 
atenta aos desafios do mercado, e é papel 
do Sescoop ter mecanismos para monitorar 
a qualidade da gestão praticada e apoiar seu 
aprimoramento.

Em nosso Estado temos visto esses resulta-
dos, através de diversos programas de capa-
citação continuada, como por exemplo, MBA 
em Gestão de Cooperativas, programas de 
monitoramentos e demais ferramentas que 
auxiliam esse processo.

Tanto, que este ano tivemos duas cooperati-
vas reconhecidas no Prêmio SomosCoop Exce-

lência em Gestão, isso só mostra que estamos 
no caminho certo para fazer do cooperativis-
mo um modelo de negócios cada vez mais 
forte e competitivo.

Também somos referência na aplicação do 
Programa Cooperjovem, nosso Estado se 
posicionou em 1º lugar na pesquisa entre as 
unidades participantes, alcançando o melhor 
índice final de avaliação de impacto.  

A melhoria das práticas de governança gera 
autoconfiança e possibilita ocupar melhores 
espaços no mercado dentro e fora do país. 
Além disso, é fundamental destacar que as 
cooperativas trabalham para melhorar a vida 
de seus cooperados.

Os dirigentes do nosso Estado estão sempre 
presentes em eventos que estimulam uma 
alta performance na gestão, como o HSM, no 
qual o Sistema OCB teve uma programação 
própria. O futuro se constrói com colabora-
ção! Esse foi o tema das atividades que ocor-
reram no auditório do Sistema OCB, monta-
do cuidadosamente para mostrar o poder do 
fazer junto e da cooperação.

Para nós do cooperativismo o futuro já 
chegou e estamos preparados! Por isso espe-
ramos um 2020 repleto de conquistas e cheio 
de prosperidade para as nossas cooperativas.

Desejamos um Natal cheio de harmonia e 
união para as famílias de todo o Mato Grosso 
do Sul!

FELIZ 2020!

Expediente

Celso Ramos Régis 
Presidente
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Boas perspectivas para o cooperativismo 
de todos os ramos e todas as regiões do Brasil

300 dias: coops têm muito a comemorar

O Superintendente do Sistema OCB, Renato 
Nóbile, esteve na Casa do Cooperativismo de 
MS para proferir uma palestra sobre Coope-
rativismo e Políticas Públicas para a turma do 
MBA em Gestão Empresarial de Cooperativas. 
Durante sua estada concedeu uma entrevista 
ao MS Cooperativo. Confira!

MS Cooperativo: Quais as perspectivas 
para o cenário nacional do cooperativis-
mo para 2020? 

Renato Nóbile: Primeiro gostaria de agradecer 
por estar com essa turma de alunos e princi-
palmente enaltecer o trabalho do Sescoop/
MS. É muito importante trazer a nossa atua-

ção a nível nacional, que sempre é em siner-
gia com as unidades estaduais, tanto nas 
esferas do Congresso Nacional, Executivo e 
Judiciário.

As perspectivas são positivas, o cooperati-
vismo vem crescendo, como mostramos no 
Anuário lançado em julho. O número de 
empregos gerados pelo cooperativismo está 
acima da média nacional. Essa expressão de 
crescimento é tanto social, como econômica 
e está sendo reconhecida pela sociedade e 
isso nos estimula a continuar.

MS Cooperativo: As reformas aprovadas 
são positivas para o cooperativismo?

Renato Nóbile: Sim e trabalhamos nas refor-
mas para preservar questões que conside-
ramos importantes. Como a do trabalhador 
rural na Reforma Trabalhista, por exemplo. 
Agora estamos com um apoio de assesso-
ramento na questão tributária, pois esta-
mos trabalhando fortemente para preservar 
o reconhecimento do ato cooperativo, fato 
fundamental e estamos nos empenhando 
nisso.

MS Cooperativo: Como está o andamen-
to do programa Brasil Mais Cooperativo?

Renato Nóbile: Nós temos o prazer de traba-
lhar com a Ministra do MAPA, Tereza Cristi-
na, conterrânea de vocês. Ela até pediu para 
usar este nome! Esse programa tem a missão 
de desenvolver o semiárido brasileiro e tem 
um grande espaço para o cooperativismo da 
região. Ainda estamos em processo de reuni-
ões sobre o assunto, mas entendemos que 

também é uma oportunidade das demais 
regiões contribuírem.

Esse programa foi criado para apoiar o coope-
rativismo e o associativismo rural brasileiro 
através da oferta de assistência especializada, 
da promoção da intercooperação, da forma-
ção técnica e da qualificação de processos 
de gestão, produção e comercialização nos 
mercados institucionais e privados. No âmbi-
to do programa, foi assinado um Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) entre MAPA e OCB 
com foco em ações conjuntas.

MS Cooperativo: Como os ajustes do 
CMN podem beneficiar as cooperativas?

Renato Nóbile: os ajustes foram fantásticos! 
O CMN promoveu quatro ajustes nas normas 
do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf). Dentre as 
mudanças, inclui-se a elevação do limite indi-
vidual para pessoa física e para associado de 
cooperativa em financiamentos da linha de 
crédito de industrialização para a agroindús-
tria familiar, que passou de R$ 12 mil para R$ 
45 mil. Essa era uma demanda antiga da OCB 
junto ao MAPA.

Eu também gostaria de deixar uma mensa-
gem positiva! O cooperativismo é um gran-
de aliado dos governos sérios. O trabalho das 
unidades estaduais é primordial, pois o nosso 
maior objetivo é atender cada vez melhor 
as cooperativas. Vamos começar 2020 com 
ânimo e estímulo, pois estamos otimistas em 
relação ao cooperativismo em todos os ramos 
e todas as regiões do país.

MS Cooperativo
Entrevista

O Presidente Jair Bolsonaro participou da 
cerimônia no Palácio do Planalto para marcar 
os 300 dias à frente do governo do país. Foi 

feito um balanço das ações implementadas 
no período e de propostas entregues ou que 
ainda serão enviadas ao Congresso, como o 
pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a 
reforma administrativa.

O Presidente da República destacou o avan-
ço do Brasil com relação à imagem enquanto 
player internacional e agradeceu os ministros 
por acreditarem no Brasil. “Tudo o que quere-
mos é fazer o bem ao próximo. Muito obriga-
do por terem ajudado o país a sair da crise”, 
comentou.

COOPERATIVISMO

O Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, participou da cerimônia. Para ele, 
as cooperativas do país têm muitas conquis-
tas a celebrar. “O Sistema OCB atua em prol 
do nosso setor, apresentando os impac-
tos positivos que geramos, sugerindo ações 
participando em reuniões e grupos de traba-
lho no âmbito do governo. As conquistas 
deste ano merecem ser celebradas sim, pois 
representam um reconhecimento ante a nova 
administração. Continuaremos trabalhando 
para que os próximos 300 dias tragam mais e 
mais resultados para as nossas cooperativas”, 
declarou o Presidente do Sistema OCB.

Renato Nóbile durante sua palestra aos alunos do MBA

O Presidente do Sistema OCB, Márcio Freitas, participou 
da cerimônia
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Sistema OCB estreia na 
HSM Expo

Uma geração engajada, preocupada com um 
estilo de consumo consciente e em impul-
sionar meios de produção inovadores e sus-
tentáveis. Essa é a liderança que o cooperati-
vismo aplica e defende para a construção de 
uma sociedade mais justa. E foi esse olhar no 
futuro que pautou a participação do Sistema 
OCB na HSM ocorrido em novembro, em São 
Paulo.

O futuro se constrói com colaboração! Esse 
foi o tema das atividades que ocorreram no 
auditório do Sistema OCB, montado cuida-
dosamente para mostrar o poder do fazer 
junto e da cooperação.

O Sistema OCB/MS esteve presente com uma 
delegação de dirigentes das cooperativas do 
Estado.

Pesquisas sobre cooperativismo: mais desenvolvimento

Mais de 100 pesquisadores falaram sobre 
temas determinantes para o crescimento do 
modelo de negócio cooperativo durante o 
EBPC – Encontro Brasileiro de Pesquisadores 
do Cooperativismo.

Educação financeira, aprimoramento nos 
processos gerenciais, empoderamento femi-
nino, diversidade na comunicação, desenvol-
vimento territorial e diversos estudos de casos 
sobre a atuação de cooperativas agropecuá-
rias e de crédito, dentre vários outros assuntos 
foram discutidos ao longo da programação.

O Analista de Monitoramento do Sescoop/

MS, João Luiz Gomes Garay Brandão 
participou do encontro com um traba-
lho de pesquisa “Cooperativismo modelo 
de Negócios de Hoje Para Construção do 
Amanhã”. “A produção científica sobre o 
cooperativismo ainda está dando os seus 
primeiros passos, foi o que identifiquei 
após diversas apresentações e discussões 
que aconteceram durante o encontro. 
Podemos evoluir muito, existem diversas 
temáticas a serem exploradas. Nós esta-
remos presentes nessa evolução, produ-
zindo conteúdos relevantes e estudos apli-
cáveis em nossas cooperativas”, declarou.

MS tem duas cooperativas entre as melhores em 
gestão no país

O Sistema OCB reconheceu as 56 melho-
res cooperativas com o Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão. A cerimônia foi reali-
zada em Brasília, e contou com presença de 
representantes do cooperativismo nas cinco 
regiões do país, além de autoridades e parla-
mentares, dentre eles a Superintendente do 
Sistema OCB/MS, Dalva Caramalac e a equipe 
do Monitoramento de MS.

Para o Presidente do Sistema OCB, a busca 
incessante pela excelência está no DNA coope-
rativista e, por isso, é natural que esse seja o 
caminho trilhado para fazer do movimento 
um modelo de negócios cada vez mais forte e 
competitivo, não só no Brasil, mas no mundo.

“A melhoria das práticas de governança gera 

autoconfiança e possibilita 
ocupar melhores espaços 
no mercado dentro e fora do 
país. Além disso, é fundamen-
tal destacar que as cooperati-
vas trabalham para melhorar 
a vida de seus cooperados. É 
para isso que elas existem! 
Então, nada melhor do que 
reconhecer todo o empenho 
delas em serem melhores, dia 
após dia”, afirmou o Presi-
dente do Sistema OCB, Már-
cio Lopes de Freitas.

 Mato Grosso do Sul tem 
duas cooperativas: Sicredi 

Campo Grande na categoria Compromisso 
com a Excelência – Bronze e a Sicredi Pan-
tanal na categoria Primeiros Passos - Bronze.

MS estava presente com uma delegação de dirigentes Presidente da Sicredi Pantanal, Emerson Perosa, com o 
troféu do reconhecimento



5

MS Cooperativo
ANO 13 - Nº 37 •  DEZEMBRO DE 2019

INFORMATIVO DO SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO MS - OCB/MS

Novo “MBA Executivo: Liderança Inovadora” tem 
50 alunos

MS firma compromisso em adotar novo sistema 
de cadastro e registros da Unidade Nacional

Em outubro iniciou o “MBA Executivo: Lide-
rança Inovadora”, que tem como objetivo 
estimular o desenvolvimento da habilidade 
de análise e reflexão crítica sobre questões 
relacionadas aos temas abordados no curso. 
Este MBA é direcionado a dirigentes, conse-
lheiros, gerentes e coordenadores de equipes 
nas cooperativas de Mato Grosso do Sul.

O diferencial deste curso é que será ofere-
cido na modalidade blended, com 20% de 
disciplinas presenciais e 80% Ead. As discipli-

A Gerente Geral da OCB Nacional, Tânia 
Zanella esteve em setembro na sede do Sis-
tema OCB/MS para apresentar o novo Sis-
tema de cadastro e registro das Coopera-
tivas, “SOU.COOP” (para Cooperativas já 
registradas) ou “SEJA.COOP” (para novas 
Cooperativas). 

A reunião de apresentação contou com a 
participação da Superintendente do Sis-
tema OCB/MS, Dalva Caramalac e membros 
da equipe das áreas de Monitoramento e 
Financeiro.

 O novo sistema visa parametrizar e unifor-
mizar a forma de cadastro, registro e arre-

nas presenciais aconteceram na abertura do 
curso (03 e 04 de outubro de 2019), as próxi-
mas ocorrerão no meio do curso (19 e 20 de 
janeiro de 2020) e no final do curso (07 e 08 
de dezembro de 2020). Serão feitas duas ava-
liações (prova escrita), a primeira na metade 
do curso por ocasião do módulo presencial 
e a segunda no final do curso, também por 
ocasião do módulo presencial, totalizando 
464 horas/aula.

Ao todo são 50 alunos, de 10 cooperativas 
diferentes.

cadação da Contribuição de Cooperativas a 
nível nacional, bem como operacionalizar a 
criação de inteligência (dados técnicos), para 
subsidiar o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados às Cooperativas.

 “Todo novo sistema que venha otimi-
zar dados e trazer legitimidade ao sistema 
cooperativo é de suma importância, pois traz 
subsídios para tomada de decisão e repre-
senta com fidelidade o tamanho do coopera-
tivismo. Somente assim poderemos ter maior 
representatividade e segurança para traçar 
metas”, declarou a superintendente Dalva 
Caramalac.

Durante essa apresentação, o Presidente do 
Sistema OCB/MS assinou o termo de com-
promisso com o processo de padronização 
dos procedimentos de registro e de atua-
lização cadastral das cooperativas, atual-
mente regulamentado através da Resolução 
OCB nº 52/2018, assumindo com a Unidade 
Nacional o compromisso de adotar o sistema 
eletrônico “SOU.COOP – Registro e Cadas-
tro”, como ferramenta oficial para registro e 
cadastro de cooperativas.

Ao todo são 50 alunos de 10 cooperativas diferentes

Assinatura do termo de compromisso com a Unidade 
Estadual

Jovem do MS participa 
do Somos Líderes!

O MS tem uma representante entre os 
35 jovens selecionados para o programa 
Somos Líderes, que tem o objetivo de 
formar lideranças conscientes e engaja-
das. Ao todo, 1.553 rapazes e moças se 
inscreveram para concorrer a 35 vagas. 
O primeiro encontro foi em outubro, 
durante a cerimônia do Prêmio Somos- 
Coop – Excelência de Gestão, em Brasília.

Preparar jovens para o futuro e com os 
olhos atentos às inovações é um dos 
princípios basilares do cooperativismo 
– o de educar, formar e informar. Os 
participantes do Somos Líderes têm 
entre 21 e 35 anos e serão verdadeiros 
advogados da marca cooperativista na 
sociedade.

Larissa Lacerda Matos Mascarenhas 
tem 29 anos e é Assessora de Contro-
les Internos da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia. “Já iniciamos nossos 
estudos em Recife, com o módulo I de 
Liderança e Tendências de Inovação. Foi 
uma semana de muito desenvolvimento 
pessoal, questionamentos sobre a nossa 
responsabilidade social. Muito orgulho 
em poder trilhar esse caminho ao lado 
de pessoas tão diferentes e com um 
propósito único: pensar e agir sobre o 
futuro do cooperativismo”, destacou 
Larissa.

O curso foi elaborado com metodologia 
inovadora adotando o sistema de game-
ficação e trilhas de aprendizagem - 
essas, utilizadas desde o momento da 
inscrição. Até abril de 2020 os partici-
pantes terão aulas de Tendência, Inova-
ção e Liderança; Liderança no contexto 
cooperativista; Liderança no contexto 
organizacional; Liderança no contexto 
social e Liderança no contexto político.
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Mato Grosso do Sul é destaque no Programa Cooperjovem

O Programa Cooperjovem possui abrangên-
cia nacional, envolvendo mais de 400 escolas 
em todo o país. Em Mato Grosso do Sul é 
coordenado pelo Sescoop/MS, que faz parte 
do Sistema OCB/MS, e presente em 11 muni-
cípios atendendo professores e estudantes de 
todo o ensino fundamental, com a intenção 
de disseminar os ideais cooperativistas por 
meio de ações participativas e cooperativas.

Aqui no Estado já atua há mais de 10 anos e 
foi destaque nacional na Pesquisa de Impacto 
do Programa Cooperjovem coordenada pelo 
Sescoop Nacional e realizada pela John Snow 
Brasil junto a 09 unidades estaduais que apli-
cam o programa no Brasil.

Mato Grosso do Sul se posicionou em 1º 
lugar na pesquisa entre as unidades partici-
pantes, alcançando o melhor índice final de 
Avaliação de Impacto. Na pesquisa foram 
entrevistados alunos que participam do pro-
grama, alunos que não participam e os pais 
dos alunos que já participaram.

“Esse resultado só demonstra como o pro-
grama impacta a comunidade como um 
todo e não apenas o aluno, mas a família, 
o professor, a escola e consequentemente a 
sociedade”, explica Celso Régis, Presidente 
do Sistema OCB/MS.

Segundo Renato Marcelino, Coordenador do 
programa no MS, a Avaliação de Impacto de 
Programas é uma avaliação focada em trans-
formação dos indivíduos atendidos ao invés 
de processos, entregas, desempenho ou 
implementação, pura e simples. “Ao todo, 28 
escolas e cerca de 1.800 alunos participaram 
da pesquisa no Brasil e tivemos os melhores 
índices”, explicou.

Foram analisados aspectos financeiros, eco-

nômicos e sociais, no qual MS teve o melhor 
índice global. A riqueza econômica total pro-
duzida pelo Cooperjovem MS em 2018 foi 
de mais de R$ 17 milhões. Para cada R$ 1,00  
investido no Programa em 2018, o retorno 
econômico foi de R$ 74,19 na renda pessoal 
do participante, projetado para seu ciclo de 
vida produtivo. Nacionalmente, o impacto 
econômico na razão de benefício-custo foi 
de R$ 25,82. E o mais importante: O Cooper-
jovem em MS reduziu desigualdades sociais 
em relação a meninas e meninos, e em rela-
ção a participantes de maior e menor renda.

O Programa Cooperjovem proporciona aos 
educadores a vivência do trabalho coletivo 
e a identificação de práticas educacionais 
pautadas na cultura da cooperação, for-
mando cidadãos mais solidários, participati-
vos, autônomos e comprometidos com um 
futuro socialmente justo, democrático e sus-
tentável. A integração escola-família-comuni-
dade é incentivada e promove a construção 
coletiva de soluções às demandas educacio-
nais. Neste cenário, as cooperativas são fun-
damentais ao estabelecerem a aproximação 
com a comunidade, acompanhando a apli-
cação do programa nas escolas e identifi-
cando novas necessidades.

Por meio do programa, estudantes, edu-
cadores e comunidade, são estimulados a 
vivenciar valores essenciais como: coopera-
ção, voluntariado, solidariedade, autonomia, 
responsabilidade, democracia, igualdade e 
equidade, honestidade e ajuda mútua.

Este resultado só mostra como o cooperati-
vismo é um agente transformador capaz de 
trazer desenvolvimento sustentável à socie-
dade e promover um futuro mais justo para 
todos.

ENCONTRO
Nos dias 21 e 22 de novembro ocorreu o 
Encontro Estadual do Cooperjovem, que este 
ano teve como tema “A Cooperação cons-
truindo o futuro da educação” e reuniu edu-
cadores e representantes de cooperativas de 
todo o MS.

O evento teve uma programação diversificada 
e tratou de diversos assuntos, como de Escu-
tatória e Storytelling na Educação, Valores do 
Cooperativismo, Gamificação, dentre outros.

Panorama traz retrato 
do cooperativismo
no Mato Grosso do Sul
Vivemos a era da informação, em que 
tudo muda muito rápido e cenários 
econômicos também acompanham 
essa tendência. Por isso, lançamos 
a segunda edição do Panorama do 
Cooperativismo Sul-mato-grossense, 
desenvolvido pelo Sistema OCB/MS. 

Um trabalho pioneiro em Mato Grosso 
do Sul, que traz informações relevantes 
ao setor e possibilita desenhar o per-
fil do cooperativismo no Estado, auxi-
liando dirigentes a tomar decisões a res-
peito das estratégias das cooperativas. 

Esta publicação traz dados técnicos, 
econômicos e financeiros das coopera-
tivas de Mato Grosso do Sul. 

O trabalho visa essencialmente oferecer 
instrumentos e dados confiáveis para o 
melhor planejamento das ações, tanto 
por parte do sistema como por parte de 
cada cooperativa. Confira a versão digi-
tal no site www.ocbms.org.br.

A programação era diversificada com palestras e dinâmicas

Encontro reuniu educadores e representantes de 
cooperativas de todo o MS
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VII Seminário de Líderes aborda profissional 
do futuro e como transformar obstáculos em 
caminhos

Natal da Cooperação 
transforma o modo 
de uma criança ver o 
mundo

Idealizada pelo Sistema OCB/MS, anualmente 
os cooperativistas de Mato Grosso do Sul 
adotam instituições filantrópicas para recebe-
rem doações de brinquedos e ações sociais 
por ocasião do mês de dezembro. 

A iniciativa tem como objetivo aproximar o 
cooperativismo da comunidade e promover 
momentos de alegria às crianças, além de 
estimular a prática social no cooperativismo 
sul-mato-grossense. 

O sistema cooperativo preza pelo bem da 
comunidade e acredita num desenvolvimento 
sustentável com equilíbrio social. “Proporcio-
nar um momento lúdico, de alegria para as 
nossas crianças no Natal é um ato de coope-
ração, por isso realizamos esta campanha 
todos os anos”, afirma Celso Régis, Presidente 
do Sistema OCB/MS.

Este ano, a campanha arrecadou brinquedos 
até o início de dezembro e teve a Uniprime, 
a Coorlms, Unimed CG, Conacentro, Uniodo-
donto CG e as agências da Sicredi e Sicoob Ipê 
da cidade de Campo Grande como parceiros.

As doações beneficiaram as entidades: 
Recanto da Criança; Associação Mãe Águia; 
Projeto Som & Vida; Projeto Capoeira Sim, 
Violência Não; Projeto Atleta Fenomenal; 
Escola Filhos da Misericórdia; Escola 11 de 
Outubro; Lar Vovó Miloca; Projeto Sorriso 
Feliz e Instituto Sangue Bom.

No dia 6 de dezembro, lideranças do 
cooperativismo de MS se reuniram em um 
grande seminário que trouxe uma progra-
mação diversificada. O evento começou 
com a entrega do 6º Prêmio OCB/MS de 
Jornalismo que este ano reconheceu o 
trabalho de oito profissinais da imprensa 
em quatro categorias.

Logo após ocorreu a palestra “O Profissio-
nal do Futuro” com Arthur Igreja que é um 
dos A’s da plataforma AAA com Ricardo 
Amorim do Manhattan Connection e Allan 
Costa.

Na sequência foi a vez de Maria Teresa 
Maldonado que trouxe a palestra “Trans-
formando obstáculos em caminhos”. A 
palestrante é psicóloga e tem mais de 40 
livros publicados.

O seminário foi encerrado com a entrega 
dos certificados aos formandos dos pro-
gramas 2019 do Sescoop/MS.

Prêmio de Jornalismo

O prêmio visou mobilizar e reconhecer jor-
nalistas dedicados a divulgar os projetos 
e ações econômicas 
e sociais realizadas 
pelo cooperativismo 
sul-mato-grossense. 
Até hoje já foram 
mais de 130 tra-
balhos inscritos e 
somente nesta edição 
foram cerca de 30 
reportagens sobre o 
cooperativismo e seu 
impacto transforma-
dor na sociedade.

Os vencedores que tiveram seus 
trabalhos reconhecidos foram:

Categoria Telejornalismo, em 1° lugar a 
jornalista Maureen Matielo da TV Morena 
e em 2° lugar a jornalista Cristiany Pazeto 
Lopes do SBT.  Na categoria Jornalismo 
Impresso, em 1° lugar Rosana Siqueira do 
jornal A Crítica e em 2° lugar Bruno Arce 
do Jornal O Estado.

Já na categoria Online, em 1° lugar a jor-
nalista Valdelice Bonifácio do Diário Digi-
tal e em 2° lugar a jornalista Aliny Mary 
Dias do MídiaMax. E na categoria Radio-
jornalismo, em 1° lugar a jornalista Jaque-
line Naujorks da Rádio Morena FM e em 
2° lugar  o jornalista Manoel Paulo Bar-
bosa da Rádio CBN. 

Formatura dos Programas 2019 do Sescoop/MS
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I Fórum do Ramo Agro 
reúne dirigentes do 
Estado e trata de 
inovação e tecnologia

No dia 19 de novembro, ocorreu o I 
Fórum do Ramo Agro que contou com 
a presença de dirigentes, autoridades e 
lideranças do agronegócio. O evento teve 
o objetivo de promover a discussão sobre 
os principais desafios do setor, apresen-
tar as soluções atuais, debater a inovação 
para a agricultura digital no país, bem 
como apresentar visões para o futuro em 
relação aos avanços tecnológicos.

A abertura foi feita pelo Presidente da 
Casa do Cooperativismo, Celso Régis, 
que destacou a importância do agro 
para a cooperativismo. 

Logo após ocorreu a assinatura da 
reformulação do Programa Estadual de 
Desenvolvimento e Fortalecimento do 
Cooperativismo no Mato Grosso do Sul – 
Procoop entre a OCB/MS e o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar – Semagro.

O objetivo desse programa é formalizar 
um instrumento legal que possibilite o 
desdobramento de projetos que visem 
fomentar o desenvolvimento econômico 
no Estado de Mato Grosso do Sul, por 
intermédio de ações dos empreendimen-
tos cooperativos no Estado.

O evento ainda contou com a presença 
do Superintendente do Ministério da 

OCB/MS e Governo 
do Estado assinam 
reformulação do 
Procoop

Na abertura do I Fórum do Ramo Agro foi 
assinada a reformulação do Programa Esta-
dual de Desenvolvimento e Fortalecimento do 
Cooperativismo no Mato Grosso do Sul – Pro-
coop entre a OCB/MS e o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar – Semagro.

O objetivo desse programa é formalizar um 
instrumento legal que possibilite o desdo-
bramento de projetos que visem fomentar 
o desenvolvimento econômico no Estado de 
Mato Grosso do Sul por intermédio de ações 
dos empreeendimentos cooperativos no 
Estado.

A assinatura foi feita pelo Presidente da OCB/
MS, Celso Régis, pelo secretário da Sema-
gro, Jaime Verruck e pelo superintendente do 
Ministério da Agricultura, Celso Martins.

“O setor do cooperativismo é o que mais faz 
investimentos em infraestrutura em nosso 
Estado e por isso, o Governo do Estado quer 
fomentar cada vez mais esse setor que traz 
desenvolvimento para a região”, afirmou 
Verruck.

Agricultura, Celso Martins; do Secretário 
da Semagro, Jaime Verruck; do Chefe-geral 
da Embrapa Gado de Corte, Ronney Rob-
son Mamede; do Presidente da Biosul, 
Roberto Hollanda e do Presidente do Sis-
tema Famasul, Maurício Saito.

Todos destacaram a importância do agro-
negócio para a economia, sobretudo do 
cooperativismo para o setor, já que é 
um propulsor de desenvolvimento e traz 
avanços para a sociedade.

O primeiro palestrante do evento foi o 
Prof. Dr. Marcos Favas Neves que trouxe 
o “Cenário Agroeconômico Atual”, no 
qual ele abordou a posição do Brasil no 
mercado internacional. “A demanda por 
produtos do agro só irá aumentar nos 
próximos anos, principalmente devido 
ao aumento do consumo da China e 
isso coloca o Brasil numa posição privile-
giada”, destacou.

Logo após foi a vez do Prof. Dr. Paulo 
Vicente Alves, onde ele falou como fun-
ciona a “Governança na Gestão das Orga-
nizações”. “Nossa sociedade vive ciclos 
tecnológicos, que ditam as tendências 
econômicas e políticas. Todos os aconteci-
mentos que estão ocorrendo no mundo, 
como diversos protestos, são reflexos des-
ses ciclos. Hoje vivemos o ciclo da Telemá-
tica que deve durar até 2030”, explicou.

A assinatura foi feita pelo Presidente da OCB/MS, Celso 
Régis, pelo Secretário da Semagro, Jaime Verruck e pelo 
Superintendente do Ministério da Agricultura, Celso 
Martins.

Coamo inaugurou novas indústrias em Dourados

As novas indústrias de óleo e refinaria de 
óleo de soja construídas na margem da BR 

Indústrias de óleo e refinaria de óleo Coamo são 
inauguradas

163, entre Dourados e Caarapó, no Mato 
Grosso do Sul, foram inauguradas no final de 
novembro. A inauguração contou com diver-
sas autoridades, dentre elas a Ministra do 
MAPA - Tereza Cristina. 

Foram investidos mais de R$ 780 milhões na 
planta industrial que tem capacidade para 
processamento de 3.000 toneladas/dia de 
soja, produção de farelo de soja e uma refi-
naria para 720 toneladas/dia de óleo de soja, 
equivalente a 15 milhões de sacas. Com as 

indústrias de Dourados, somados aos outros 
dois parques industriais, a Coamo amplia a 
capacidade de processamento de soja para 
8.000 toneladas/dia e a de refino para 1.440 
toneladas/dia de óleo de soja refinado.  

As obras foram iniciadas em 2017, em uma 
área construída de 92 mil metros quadra-
dos. Os trabalhos de construção e montagem 
foram realizados por 1.600 colaboradores 
diretos e indiretos, integrantes de dezenas de 
empresas contratadas.


