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

Reuniões e eventos: 

• Reunião entre o secretário Estadual de Produção e Agricultura Familiar, 
Fernando Lamas e o pesidente do Sistema OCB/MS Celso Regis, para tratar de assuntos 
relacionados ao Cooperativismo do ramo Agropecuário no Estado de MS;

• Reunião na sede do Sistema OCB/MS entre a gerência técnica e a
superintendência da Agricultura Estadual da SEPAF para tratar sobre cooperação nas 
atividades relacionadas às cooperativas agropecuárias que atuam no Estado;

• Reunião entre o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis e o secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck para tratar de 
assuntos relacionados ao Cooperativismo no MS;

• Reunião na SEMADE- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico tratando de FCO – Fundo Constitucional do Centro Oeste 
• Reunião do Gestor do FUNDEMS – Fundo Estadual para o desenvolvimento 
das Culturas do Milho e da Soja, com análise de deliberação sobre os Projetos: SIGAMS, 
Acompanhamento Parlamentar 2016, 7º Ranking da Produtividade da Soja e 19º 
Concurso pé solteiro da soja;
;
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S Prefeitura e Aurora inauguram nova escola de 
educação infantil em São Gabriel do Oeste
Dia 24 de fevereiro, em São Gabriel do Oeste, ocorreu a 
inauguração da nova unidade de educação infantil “Escola 
Sementinha do Saber”, que está instalada nas dependências da 
cooperativa Aurora Alimentos, no Polo industrial Sul de São 
Gabriel do Oeste. A unidade tem a capacidade para 
atendimento de até 200 crianças, filhos dos profissionais das 
empresas instaladas no bairro Industrial e também de 
moradores próximos ou até da cidade, dependendo das vagas 
disponíveis na unidade.
Diversas autoridades estavam presentes, além do Analista de 
Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas do 
Sistema OCB/MS, Renato Marcelino 
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Sopa no bairro Santa Luzia
Os colaboradores do Sistema OCB/MS deram 
continuidade em fevereiro no 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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Videoconferência do Dia C
No dia 02 de fevereiro, a equipe do Sistema OCB/MS 
participou da videoconferência que tratou dos 
preparativos do Dia C 2016.

Atividades
Neste mês de fevereiro, o departamento de assessoria jurídica 
orientou cooperativas a respeito do uso do fundo de reserva 
para cobrir despesas.  Além da análise e pareceres sobre 
diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.
No dia 16 de fevereiro, os dois assessores jurídicos do Sistema 
OCB/MS participaram do Encontro do Comitê Jurídico da 
OCB em Brasília
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Atividades
Neste mês de fevereiro  foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como processo de 
liquidação, venda de equipamentos da cooperativa, processo para 
reconhecimento de ingressos financeiros em exercícios anteriores
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Formação de Técnicos de Monitoramento - 
FNQ
Nos dias 11 e 12 de fevereiro ocorreu o Curso de 
Formação de Técnicos de Monitoramento, na sede do 
Sescoop/MS. Participaram agentes de cooperativismo e 
monitoramento das unidades do Sescoop de Goiás, 
Distrito Federal, Tocantins e MS. O curso visou preparar 
os agentes para realizarem uma abordagem clara, objetiva 
e transparente junto às cooperativas sobre a importância 
da utilização das ferramentas de gestão disponibilizadas 
pelo Sescoop, em especial o PDGC – Programa de 
Desenvolvimento da Gestão Cooperativista.
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Casa do Cooperativismo promove Curso 
de Condução de Assembleias
No dia 16 de fevereiro, a Casa do Cooperativismo 
promoveu o Curso de Condução de Assembleias, que se 
destinou a dirigentes, conselheiros, contadores e 
advogados de cooperativas.

Capacitações
- 11 e 12 – Curso de Formação de Técnicos de 
Monitoramento (FNQ);
- 12 e 13 – Líderes CG 2016 – Disciplina 
Cooperativismo Contemporâneo;
- 12 e 13 – Formacoop Ddos 2015-2016 – Disciplina 
Planejamento Estratégico;
- 16 – Curso de Condução de Assembleias Gerais em 
Cooperativas;
- 18, 19 e 20 – Participação na Pós-Graduação em 
Gestão Estratégica – FIA/USP;
- 19 e 20 – Formacoop CG 2016 – Disciplina 
Cooperativismo Contemporâneo;
- 26 e 27 – Líderes CG 2015-2016 – Disciplina Gestão 
da Inovação;
- 26 e 27 – Líderes Ddos 2015-2016 – Disciplina O Líder 
Como Agente Transformador;

Início dos Programas de Capacitação 
Continuada
Em fevereiro iniciaram as aulas do Programa de Líderes 
2016 e do Formacoop - Programa de Formação de 
Dirigentes e Gerentes de Cooperativas.
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De 23 a 25 de fevereiro ocorreu o Módulo II 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

Visita institucional a Cooper São Gabriel, Coopaceres, Cooperbai e Coopersa.

Participação na Reunião no Fórum de Aprendizagem do SRTE – Secretaria Regional do Trabalho do MS

Visita Institucional na cooperativa de transporte Cootrapan para orientação sobre a documentação da 
cooperativa e sobre a realização da AGO.

Visita Institucional  na Cooperativa Sicredi União MS/TO para apresentação do PDGC 2015 e discussão 
sobre os cursos oferecidos pelo Sescoop/MS

Participação na reunião do Fórum do Lixo com a finalidade de acompanhar as cooperativas e associações 
de catadores bem como o desenvolvimento de forma sustentável.

Participação na videoconferência do Grupo Trabalho Registro e Contribuição Cooperativista para 
elaboração de proposta de Resolução de Registro da OCB

PARTICIPAÇÃO EM AGO’s

03/02 AGO da Cooasgo
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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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