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

Reuniões e eventos: 
• CESA – Conselho Estadual de Saúde Animal, reunião realizada na sede da IAGRO – Agencia Estadual 
de Defesa Sanitária Animal e Vegetal com a presença da maioria do Conselho para deliberações, distribuição e  
julgamento de processos;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda deliberações de processos junto as Coordenadorias de Regime Especial e 
Legislação a pedido de Cooperativas;

• FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja no MS, reunião para deliberações de projetos 
com a participação do Secretário da SEMAGRO- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar Sr. Jaime Verruck, Presidente da FAMASUL Sr. Mauricio Saito, Presidente da APROSOJA Crhistiano Bortolotto e 
conselheiros representando a Secretaria da Fazenda e da OCB/MS;

• CONPAT 2017 – Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho evento realizado na sede da FIEMS – 
Federação das Indústrias do MS em Campo Grande com a presença do superintendente regional do Ministério do Trabalho de MS 
Vladimir Struck;

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, reunião 
com Superintendência  de Desenvolvimento Econômico tratando do Programa Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo;

• Reunião com a empresa Omega & Associados Assessoria Empresarial sobre recuperação de créditos nas Cooperativas;

• PRECOCE MS lançamento do programa de incentivo à produção de carne de qualidade realizado na Secretaria SEMAGRO 
com a participação do Governador, Secretários de Estado, Deputados Federais e Estaduais, autoridades e entidades representativas no 
ramo do Agronegócio;

• FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja reunião com deliberações e aprovações de 
projetos e eleição do coordenador;

•   1º Encontro com Empreendedores, realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, tratando do papel do poder público 
em oferecer condições tributárias, segurança pública, vias de acesso, trânsito e transporte público; 

• Cooperativas de Infra Estrutura, alinhamento  de ações sobre atualização de legislação tributária Estadual;

•  CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Discussão e encaminhamentos sobre a alteração do 
Decreto Municipal 10.074 de Julho de2007 que regulamento o Conselho, Eleição e posse da Mesa Diretora e apresentação da proposta 
de criação da central de distribuição dos produtos da agricultura familiar para a merenda escolar do município.  

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda acompanhamento para liberação do processo de obtenção da Inscrição Estadual a 
pedido da Cooperativa LAR;

• GRUPO DE COORDENAÇÃO DE ESTATÍSTICAS AGROPECUÁRIAS Coordenação   IBGE de MS, reunião para 
levantamento de informações sobre a produção agropecuária bem como sobre aspectos conjunturais que afetam os principais produtos 
agrícolas, florestais e da pecuária;   

• SEFAZ -  Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com o secretário Adjunto Sr. Guaraci com a participação dos Presidentes 
das Cooperativas do Ramo de Infra estrutura CERGRAND, COESO e CERCAMPO , tratando sobre legislação Tributária Estadual;

•  SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com a superintendência de Administração Tributária, tratando de Créditos 
de ICMS a pedido da Cooperativa COPACOL;
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30º Encontro de Tecnologias para Pecuária de 
Corte
No dia 3 de abril, o presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis prestigiou a abertura do 30º Encontro de Tecnologias 
para Pecuária de Corte promovido pelo Sindicato Rural de 
Campo Grande. O presidente da Casa, Ruy Fachini, 
agradeceu os palestrantes, diretoria e parceiros e pontuou a 
importância da vinda do Ministro de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, ao Estado na última semana. “O 
evento acontece em um momento importante e difícil para 
Mato Grosso do Sul e Brasil. Em situações como as que 
estamos vivendo no nosso setor, os produtores devem ser 
mais unidos, precisamos nos apoiar mais.”

Seminário de Desenvolvimento Local
O município de Dourados recebeu de 4 a 6 de abril, o 
Seminário de Desenvolvimento Local, promovido pelo 
Governo de MS (por meio do PROPEQ – Programa Estadual 
de Apoio aos Pequenos Negócios), Sebrae/MS e UCDB, com 
o apoio do Sistema OCB/MS.

Cooperativas prestigiam lançamento do Dia C 
estadual
A campanha nacional Dia de Cooperar (Dia C) foi lançada, na 
quarta-feira (12/4),na sede do Sistema OCB/MS. Com o lema 
“Atitudes simples movem o mundo”, o Dia C 2017 estimula as 
cooperativas a desenvolverem projetos socioambientais que 
contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas 
(ONU).

OCB/MS realiza AGO
Na manhã desta segunda-feira, dia 24 de abril, a OCB/MS 
realizou sua AGO - Assembleia Geral Ordinária que contou 
com dirigentes das cooperativas do Estado. A assembleia foi 
aberta pelo presidente, Celso Régis, que enalteceu a 
importância do momento assemblear tanto para as 
cooperativas como para a OCB/MS. "É nestes momentos que 
aprovamos as contas e podemos decidir os próximos passos", 
afirmou.

UFMS firma protocolo de intenções com 
Sistema OCB/MS
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por 
intermédio de sua Agência de Desenvolvimento, Inovação e 
Relações Internacionais (AGINOVA), firmou no dia 24 de abril, 
um protocolo de intenções com o Sistema OCB/MS.
Com assinatura do protocolo, a primeira ação a ser 
desenvolvida dentro de seu escopo, será a criação do 
Observatório das Cooperativas de Mato Grosso do Sul, 
projeto abarcará diversas ações de promoção ao 
cooperativismo no Estado.
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Institucional
No mês de abril, a assessoria orientou cooperativas a respeito de Estatuto Social, além da  emissão de  
pareceres e deliberação  sobre diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.Ju
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Atividades
Em abril foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como liquidação de 
quotas-parte, revisão de ata,  avaliação de balancetes e demonstrações 
contábeis.
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Clipping
Jornais Impressos: 09
Sites: 88
Mídia Espontânea: R$ 78.899,63
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Aquece MS
O Sistema OCB/MS apoiou a campanha da TV Morena 
Aquece MS e foi um ponto de coleta. A campanha arrecadou 
mais de 4 toneladas de roupas e cerca de 22 instituições serão 
beneficiadas.
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FORMACOOP Dourados 2016/2017 - Disciplina: Contabilidade Gerencial
FORMACOOP Campo Grande2017 - Disciplina: Educação Cooperativa
MBA 2016-2017 - TCC - Elaboração de Projeto de Pesquisa e Comunicação Interpessoal
LÍDERES Campo Grande 2017 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
MBA 2016-2017 - Comunicação Interpessoal e Gestão de Mudança e Cultura Organizacional
LÍDERES Campo Grande2017 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
MBA 2016-2017 - Gestão de Mudança e Cultura Organizacional
FORMACOOP Dourados 2016/2017 - Disciplina: Gestão Financeira
PRÓ-LÍDERES - Disciplina: Comunicação Corporativa
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Rito de Compromisso e Direito Cooperativo
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Análise e Gestão de Riscos
Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's -  Apresentação Institucional e 
Educação Corporativa /O papel da CGU junto aos órgãos fiscalizados (8h)
Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's - RH Estratégico (8h)
Curso de NR 33 - Espaço Confinado Recepção - Reciclagem (8h) - Cooasgo SGO
Curso de Eneagrama (27h) - Sicredi Centro Sul - DDOS
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura (8h) - Reciclagem - Coeso (Aquidauana) - Turma I
Curso de Excel Básico (30h) noturno CGR - dias 13, 17,18,19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28/abril - SENAC 
Horto
Curso de NR 12 - Operador de Motossera / Moto Poda (8h) - Coeso (Aquidauana)
Curso de NR 05 - CIPA (20h) - Sicredi CGR 
Curso de NR 17 Ergonomia (8h) - Cooasgo SGO
Curso de Técnicas de Negociação em Vendas (16h) - Sicredi CGR - Turma I
Curso de Análise e Classificação de Grãos (24h) - Copacentro
Curso de Técnicas de Negociação em Vendas (16h) - Sicredi CGR - Turma II

Nova turma do Programa de Formação de 
Conselheiros Ramo Agro
Dia 18 iniciaram as aulas da nova turma do Programa de Formação de 
Conselheiros Ramo Crédito, que foi desenvolvido para atender a 
demanda das cooperativas de Mato Grosso do Sul para capacitação dos 
conselheiros administrativos/fiscais e futuros candidatos das cooperativas 
do Ramo Agro, nas áreas de: governança, cooperativismo, estratégia e 
liderança.

1º módulo da Capacitação de Agentes de 
Desenvolvimento Humano
Dia 25 de abril, iniciaram as aulas da formação e capacitação dos agentes 
de desenvolvimento humano das cooperativas de MS, que tem como 
principal atribuição a identificação das necessidades de desenvolvimento 
das cooperativas nas áreas de formação profissional e promoção social, 
realizadas por meio de parceria com o Sescoop/MS. O trabalho do 
Agente de Desenvolvimento Humano - ADH é permitir uma 
aproximação entre o sistema e a cooperativa, sendo este um agente 
transformador em buscar parceria nas ações realizadas dentro da 
cooperativa.
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Em abril ocorreu o acompanhamento de algumas assembleias, como da Cootrapan, Sicredi União 
MS/TO e Comproja.
O setor também participou de reuniões com cooperativas, atendeu grupos interessados em 
constituir cooperativa, participou de palestras e auxiliou cooperativas no preenchimento da 
ferramenta PDGC e inscrição no Prêmio Sescoop de Excelência da Gestão.
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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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