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

Reuniões e eventos: 

• Lançamento da colheita da Soja e início do plantio do Milho, realizado pela 
Aprosoja MS na sede da Famasul
• Abertura do Showtec em Maracaju; 
• Reunião entre OCB/MS, Famasul e Aprosoja para fechamento do Showtec;
• Reunião do Fórum MS Indústria na SEMADE – Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econômico para deliberação de processos e projetos de 
concessão de benefícios fiscais para implantação de 03 novas indústrias, 03 ampliações e 
04 cancelamentos de benefícios;
• Reunião na SEPAF – Superintendência da Agricultura Estadual, tratando sobre 
assuntos relacionados ao cooperativismo no Estado;
• Videoconferência do Grupo de Trabalho de registro e contribuição 
cooperativistas da OCB Nacional que discutiu a metodologia de reformulação da 
Resolução OCB nº 06/2002 e nosso cronograma de reuniões para 2016.
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plantio de milho safra 2015/2016 em MS
A Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS 
realizou o lançamento oficial da colheita da soja e do plantio 
de milho safrinha, simultaneamente, no dia 14 de janeiro.

A previsão é de que sejam colhidas em Mato Grosso do Sul 
7,4 milhões de toneladas de soja, um aumento de 6% com 
relação a safra anterior, volume recorde para o Estado. Já para 
o milho safrinha, a estimativa inicial é de 9 milhões de 
toneladas, mantendo o número registrado na última 
temporada.

O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, participou da 
abertura do evento.
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Sistema OCB/MS prestigia Showtec 2016 em 
Maracaju
Com o tema “Tecnologia é o nosso negócio”,ocorreu de 20 a 
22 de janeiro, mais uma edição do Showtec, realizado pela 
Fundação MS e considerado um dos maiores eventos de 
difusão de tecnologias agropecuárias do País. Em sua 20ª 
edição, a feira trouxe aos participantes exposições e novidades 
destinadas a toda cadeia produtiva, além de palestras técnicas 
com temas voltados ao cotidiano no campo.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, pretsigiou a 
abertura da feira.
"O Sistema OCB/MS é uma das instituições mantenedoras da 
Fundação MS, promotora do evento, e por isso acreditamos 
piamente na importância da pesquisa e da inovação 
tecnológica no campo. O agronegócio é um pilar primordial 
na nossa economia e no cooperativismo, sendo assim 
apoiamos iniciativas de eventos tradicionais nessa área, como 
o Showtec", afirmou Régis.
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Sopa no bairro Santa Luzia
Os colaboradores do Sistema OCB/MS retomaram em 
janeiro o programa da Sopa no bairro Santa Luzia, no 
qual todos são voluntários, doam os ingredientes e fazem 
a soja que é distribuída a pessoas carentes da região.
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Atividades
Neste mês de janeiro, o departamento de assessoria jurídica orientou a Cooasgo quanto as prerrogati-
vas do conselho Fiscal, eleição de associados e demais assuntos. Também orientou a CTB Cooperativa 
de Transporte do Bolsão em relação às exigências do Código Civil e o uso indevido da expressão LTDA. 
Além da análise e pareceres sobre diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.
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Atividades
Neste mês de janeiro  foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como ato cooperati-
vo e não cooperativo; sobre condução de ata de reunião do Conselho 
de Administração determinando taxa de depreciação/amortização e 
absorção em cinco anos de perdas junto a clientes; compra e venda de 
insumos a cooperados; modelo de declaração de desempedimento e 
sobre percentuais do INSS e participação do sescoop na folha de 
pagamento de funcionário.  
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OCB/MS
Os colaboradores do Sistema OCB/MS, no dia 22 de 
janeiro participaram do Sistema de Integração, noa qual 
tiveram a palestra ‘Vendas Corporativas’ com Fabiano 
Brum.
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De 26 a 29 de janeiro ocorreu o Módulo I da 
Capacitação em Análise Econômico-Financeira realizada 
pelo Sescoop em São Paulo, na qual uma analista da 
Unidade de MS participou. A capacitação teve o objetivo 
de objetivo de apoiar as Unidades Estaduais que estão 
em fase de implementação dos programas que visam o 
desenvolvimento da gestão das cooperativas e foi 
ministrada pelo consultor Carlos Claro, especialista em 
gestão de cooperativas.

OUTRAS ATIVIDADES

Capacitação dos cooperados da Cooperativa Educacional CEMAR em Campo Grande sobre cooperativa 
e seu funcionamento.

PARTICIPAÇÃO EM AGO’s

19/01 A Copacentro - Cooperativa Agropecuária do Centro Oeste Ltda foi a primeira cooperativa a 
realizar sua AGO- Assembleia Geral Ordinária  em Dourados.

30/01 Participação na AGO/AGE da Unipsico em Campo grande na sede da Cooperativa.
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Visão do Cooperativismo

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua 
competitividade, integridade e capacidade de promover 

a felicidade dos cooperados”

Missão da OCB/MS

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas sul-mato-grossenses, 
por meio da representação político-institucional.
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