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capacitação

Facebookdescentralizadas

site

capacitadas Instagram

2 eventos 20 horas

6713 curtidas0 Ações

4384 acessos2 cursos

221 pessoas 11193 seguidores

Destaques
No dia 6 de dezembro, lideranças do 
cooperativismo de MS se reuniram em um 
grande seminário que trouxe uma 
programação diversificada.
Uma das palestra fo “O Profissional 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 fo rmando  obs tácu los  em 
caminhos”. A palestrante é psicóloga e 
tem mais de 40 livros publicados.

Showtec 2020

Na manhã do dia 22 de janeiro, quarta-
feira, ocorreu a abertura do Showtec 
2020. A feira segue até dia 24 e reúne 
lideranças do setor, produtores rurais, 
técnicos e demais profissionais da área. 
A abertura foi prestiagiada por diversas 
autoridades, dentre elas o presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que 
destaca a importância de se investir em 
conhecimento e tecnologia para agregar 
renda ao produtor e desenvolver as 
comunidades.

Seminário de Líderes 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

Nos meses e Dezembro e Janeiro, o Sistema OCB/MS esteve presente em duas 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.

 Presença no Showtec 2020 em Maracaju, que ocorreu de 22 a 24 de janeiro.

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.

 

VII Seminário de Líderes encerra calendário 
No dia 6 de dezembro, lideranças do 
cooperativismo de MS se reuniram em um 
grande seminário que trouxe uma programação 
diversificada.
Uma das palestra fo “O Profissional 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 
Ma ldonado  que  t r ou xe  a  pa l e s t r a  
“Transformando obstáculos em caminhos”. A 
palestrante é psicóloga e tem mais de 40 livros 
publicados.
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Sistema OCB/MS
Showtec 2020 
Na manhã do dia 22 de janeiro, quarta-feira, 
ocorreu a abertura do Showtec 2020. A feira 
segue até dia 24 e reúne lideranças do setor, 
produtores rurais, técnicos e demais 
profissionais da área. 
A abertura foi prestiagiada por diversas 
autoridades, dentre elas o presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destaca a 
importância de se investir em conhecimento e 
tecnologia para agregar renda ao produtor e 
desenvolver as comunidades.

Assinatura com o Senai
Durante o Showtec 2020, no estande do Senai, 
foi assinado um contrato de prestação de 
serviços entre o Sistema OCB/MS e o Senai. O 
convênio foi assinado pelo presidente do 
Sistema OCB, Celso Régis e o Diretor Regional do 
Senai/MS, Rodolpho Caesar Mangialardo.

 

Visita Márcio Freitas 
O Presidente do Sistema OCB, Márcio Freitas, 
passou por Mato Grosso do Sul, para participar 
de evento da Coopsema em Maracaju. Mas antes 
visitou a sede do Sistema OCB/MS e concedeu 
uma entrevista, na qual abordou as perspectivas 
para 2020 e as prioridades de trabalho do 
sistema cooperativista.
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Contábil

FOTO

Atividades
FOTONos meses de dezembro e janeiro  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: 04
Sites: 170 

Mídia espontânea: R$ 371.391,00 Acessos: 4384Curtidas: 6713

VI Prêmio OCB/MS de Jornalismo reconhece profissionais
O Sistema OCB/MS promoveu a sexta edição de 
seu prêmio de jornalismo, que esta edição teve 
quatro categorias: telejornalismo, jornalismo 
impresso, jornalismo online e radiojornalismo.
Ao todo foram 30 reportagens sobre o 
cooperativismo e seu impacto transformador na 
sociedade inscritas.
Os vencedores foram premiados durante o 
Seminário de Líderes em dezembro.
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Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de janeiro, o SESCOOP/MS capacitou 221 pessoas, totalizando 20 horas.

Curso de NR 33 - Espaço Confinado Trabalho Autorizado e Vigias 08hs – Reciclagem 

Curso de NR 35 – Trabalho em Altura 08hs – Reciclagem – São Gabriel do Oeste/MS

-Formatura Aprendiz Cooperativo em São Gabriel do Oeste, que teve o objetivo de celebrar  e promover 
reflexões sobre futuro com os aprendizes formandos. O evento reuniu os alunos, familiares e 
representantes das cooperativas.

-Reunião com UNIGRAN Dourados  para fazer briefing sobre curso Aprendiz Cooperativo para abertura 
de turma em Dourados. 

-Reunião do Programa Universitário Cooperativo para alinhar próximos passos para estruturação do 
Programa Universitário Cooperativo. 

Aprendizagem

Promoção Social

Natal da Cooperação atende cerca de mil crianças 
Todos os anos, o Sistema OCB/MS realiza o Natal 
da Cooperação que atende diversas crianças. 
Somente em 2019 foram cerca de mil crianças 
atendidas. Os cooperativistas de Mato Grosso do 
Sul adotaram instituições filantrópicas para 
receberem doações de brinquedos e ações 
sociais que foram realizadas em dezembro. A 
última entrega de brinquedos será dia 20 de 
dezembro.
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.

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Dez/Jan - Edição 01



5Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Dez/Jan - Edição 01

Monitoramento

- Visita técnica na Cooplaf para acompanhamento das atividades que está sendo executada na 
cooperativa 

-Visita técnica na Real Cooper, Cooperams, Copasul e Sicoob Centro Sul para apresentação do 
resultado do levantamento de dados apurados em 2019;
• Apresentação da nova plataforma de dados, SOU.COOP;
• Orientações sobre o período assemblear;

-Visita Técnica COOPHAUNIÃO, para fins de Processo de Registro, para verificação da existência das 
instalações da Cooperativa no endereço informado, bem como, para análise documental dos livros 
obrigatórios.

-Reuniões de trabalho na Uniodonto, referentes à estruturação de Indicadores Estratégicos, para 
estruturar e implantar indicadores estratégicos, através do trabalho conjunto entre Sescoop/MS e 
Uniodonto Campo Grande, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard), a partir do 
desenvolvimento de um sistema de medição e avaliação de desempenho que atenda às necessidades 
da Cooperativa.

-Visita técnica na Coopangio para sobre o plano de melhoria referente ao Diagnóstico de 
Conformidades legais (PAGC) e orientações sobre o período assemblear.

-Visita para analisar a viabilidade de registrar a cooperativa COPERSIL junto ao Sistema OCB/MS

-Reunião COOTRAPAN para tratar de assuntos referentes ao novo modelo de negócio planejado pela 

DEMAIS ATIVIDADES

- Participação no Curso de Estratégia de Negociação e Mediação Consciente – M&NC, com o objetivo 
de refinar as habilidades de líderes em negociação e mediação de conflitos, visando a obtenção de 
resultados excepcionais para todos os envolvidos num genuíno ganha-ganha-ganha. 
Durante o programa, os participantes praticaram processos “reais” de negociação e mediação de 
conflitos complexos (do início até o fim, da definição de estratégias até sua efetiva execução). Após 
cada vivência foram analisados os aspectos sutis de comportamento interpessoal que afetaram os 
resultados alcançados.




