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capacitação

Facebookdescentralizadas

site

capacitadas Instagram

7 eventos 325 horas

6669 curtidas8 Ações

4384 acessos14 cursos

711 pessoas 11181 seguidores

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

Inauguração da Coamo

No dia 25 de novembro, a Coamo 
inaugurou as novas indústrias de óleo e 
refinaria de óleo de soja construídas na 
margem da BR 163, entre Dourados e 
Caarapó, no Mato Grosso do Sul.
O evento contou com a presença de 
diversas autoridades, como a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina Corrêa..

I Fórum Agro 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

No mês de novembro, o Sistema OCB/MS esteve presente em sete reuniões e eventos relacionados ao 
governo estadual, conselhos e instituições.

� CESA - Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada na sede da IAGRO – Agencia 
Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, julgamento de diversos processos de 
2º instância;

� Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, audiência pública Desafios da atividade leiteira no 
MS proposta pelo Deputado Estadual Capitão Contar, com a participação de representantes dos órgãos do 
Executivo Estadual e entidades que representam o setor;

� Governadoria de Mato Grosso do Sul, evento de lançamento do selo Arte que garante qualidade e 
abre mercado para produtos artesanais no MS, com a presença do Governador, secretários de estado, 
deputados federais e estaduais, entidades representando os setores produtivos neste segmento;

�  Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com o presidente do sistema OCB/MS Sr. Celso Ramos 
Regis, secretário adjunto Lauri Kenner e superintendente de administração tributário Valdomiro Moreli, 
tratando da política tributária estadual das cooperativas que atuam no MS para o ano de 2020;

�  Reunião com representante da Cooperativa Cooasgo juntamente com o superintendente Ivonei  
Scotton  tratando de assuntos relacionados a Sanidade animal;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com deliberações sobre o 
relatório de atividades voltadas a educação no campo do município de Campo Grande e análise da proposta 
dos moradores, produtores e agricultores  do loteamento Rincão e região sobre distribuição de 
equipamentos;

�   SEMAGRO - - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, assinatura do termo de cooperação técnica do plano Estadual para difusão do manejo 
integrado de pragas no Mato Grosso do Sul, com a presença de representantes das secretarias estaduais e 
diversas entidades que representam a atividade, evento realizado no auditório do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul;
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Sistema OCB/MS
OCB na HSM 
O Sistema OCB esteve presente no evento com o 
Espaço Coofuturo, para apresentar o 
cooperativismo ao público. Os visitantes que  
passaram pelo espaço tiveram uma amostra do 
cooperativismo e de como pode contribuir com a 
transformação socioeconômica do país.
Uma delegação do MS esteve presente.

 

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

Reformulação Procoop 
Na abertura do I Fórum do Ramo Agro foi 
assinada a reformualçao 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.

MS AGRO 
Otimismo na economia e evolução da 
agropecuária no Brasil foram abordados por 
especialistas na 10ª edição do MS Agro. 
O evento teve apoio do Sistema OCB/MS e reuniu 
cerca de 200 pesoas.
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Sistema OCB/MS
Coamo inaugura novas indústrias em Dourados 
No dia 25 de novembro, a Coamo inaugurou as 
novas indústrias de óleo e refinaria de óleo de 
soja construídas na margem da BR 163, entre 
Dourados e Caarapó, no Mato Grosso do Sul.
O evento contou com a presença de diversas 
autoridades, como a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina Corrêa da Costa; do governador 
de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do 
presidente do Sistema OCB, Márcio Freitas; do 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis; 
presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 
Ricken e demais lideranças do setor.

Contábil

FOTO

Atividades
FOTOEm novembro,  houve  atendimentos às 

cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como orientações a respeito de ato 
cooperativo; emissão de RVT; análise de ata de 
assembleia, além de análises contábeis e de 
balancetes.

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 19
Sites: 153 

Mídia espontânea: R$ 272.350,00 Acessos: 4384Curtidas: 6669
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Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de novembro, o SESCOOP/MS capacitou 402 pessoas, totalizando 228 horas.

MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019: Disciplina "Ética e Responsabilidade Social" - 8h às 
12h
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Turma INOVAÇÃO: Módulo IV 
(Inteligência Competitiva)

Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Turma TRANSFORMAÇÃO: Módulo 
IV (Gestão do Conhecimento para Inovação)

CoopLAB CG 2019 - Módulo 10: Liderança de Projetos - Tirando o Projeto do Papel 

Curso de Planejamento Estratégico (8h) - Uniprime Ddos (Local: Uniprime Ddos)

Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Reciclagem (16h) - Aquidauana (Local: Coeso) - 
Turma II 

Curso de Matemática Financeira usando HP 12C (30h) - CG - (tarde - 4h por dia) (Local: Sescoop/MS)

Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Básico (40h) - SGO (Local: Sala de Reuniões - 
SEMED - Rua Martiniano Alves Dias, 1211)

Programa de Formação de Gestor Contábil - Disciplina "Consolidação das Experiências do Programa»

Curso de Contabilidade Cooperativa - Fechamento de Balanço (16h) - CG (Local: Sescoop/MS)

Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Disciplina "Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal" 

Programa de Líderes CG 2019 - Disciplina "Inteligência Emocional»

Palestra "Gestão de Investimento - Cenário Macroeconômico" (2h) - Uniprime Ddos - (Local: 
Alphonsus Hotel)

CoopLAB Ddos 2019-2020 - Módulo 4: Tecnologia, Inovação e Transformação Digital
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Ações Descentralizadas

AURORA
Noções de microbiologia
Excel Avançado
Palestra Final de Ano

LAR
NR-33- Supervisor de Espaços Confinados
NR-12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos - Turma III
NR-12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos - Turma IV

SICREDI UNIÃO
Promotores do Cooperativismo
Comitê Mulher

No total, foram beneficiadas 309 pessoas , em 97 horas.

-Reuniões com o SENAI para discutir proposta e modelo de termo para estabelecimento de convênio 
entre Sescoop/MS e Senai/MS para atendimento de nossas demandas.

- Participação na posse da nova procuradora chefe do MPT - MS para prestigiar a posse da Dra. Cândice 
Arósio na chefia do MPT-MS tendo em vista sua parceria nos assuntos relacionados à Aprendizagem 
Profissional. 

-Reunião sobre Programa Universitário Cooperativo, em Curitiba na Ocepar, para discutir proposta de 
nacionalização do programa Universitário Cooperativo, que tem o objetivo de oportunizar uma efetiva e 
estratégica aproximação entre cooperativas e instituições de ensino superior.

Aprendizagem

Promoção Social

Encontro Estadual Cooperjovem 
Nos dias 21 e 22 de novembro ocorreu o 
Encontro Estadual do Cooperjovem, que este ano 
teve como tema “A Cooperação construindo o 
futuro da educação” e reuniu educadores e 
representantes de cooperativas de todo o MS.
O evento foi aberto pelo presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, que primeiramente 
agradeceu o empenho dos educadores no 
programa. 
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Monitoramento

- Visita técnica na Cooplaf para acompanhar o nível de regularidade da cooperativa em relação as 
determinações legais previstas pela lei 5764/72

-Palestra sobre Cooperativismo - para colaboradores de laboratório de analises clinicas

-Reunião de Trabalho na Cooperativa COOPUR  referente às questões de Governança do PDGC 
(Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas), com o objetivo de realizar a análise e o 
preenchimento do instrumento de avaliação, o qual permite o diagnóstico da governança da 
cooperativa

-Visita aplicação do eixo identidade COAPUÂ e COPPER

-Participação reunião Programa "Somar e Prosperar" COOASGO

Mato Grosso do Sul é destaque no Programa Cooperjovem 
O Programa Cooperjovem possui abrangência 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 municípios 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 aplicam o programa no Brasil.

 Mato Grosso do Sul se posicionou em 1º lugar na pesquisa entre as unidades participantes, alcançando 
o melhor índice final de avaliação de impacto.  Na pesquisa foram entrevistados alunos que participam 
do programa, alunos que não participam e os pais dos alunos que já participaram.

DEMAIS ATIVIDADES

- Participação Café com negócios com Richard Vasconcelos* CEO da LEO Learning Brasil para 
promover um encontro entre executivos e empresários locais, incentivando a conexão, networking e a 
troca de conhecimentos e experiências.

- Participação no I Encontro Nacional de Secretariado Executivo do Sistema OCB, que teve o objetivo 
de unir todos os profissionais de secretariado executivo, das unidades estaduais, para promover 
capacitação e alinhamentos institucionais.




