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Editorial

Na recepção da sede do Sistema OCB/MS há uma TV 
corporativa com uma programação exclusiva sobre 
o nosso cooperativismo. Por isso, para deixar nossa 
grade ainda mais fiel ao nosso perfil, gostaríamos de 

Cooperativismo promove 
desenvolvimento e felicidade às pessoas

TV Corporativa do cooperativismo do MS

Expediente

solicitar vídeos institucionais de nossas cooperativas. 
Para envio e esclarecimento de dúvidas, faça contato 
através da nossa assessoria de comunicação pelo 
e-mail: comunicacao@ocbms.org.br

A cada dia o cooperativismo é vanguarda e se mostra como exemplo 
de desenvolvimento sustentável para o mundo. Um exemplo disso 
é o tema escolhido para a comemoração do 95º Dia Internacional 
do Cooperativismo, celebrado no 1º sábado de julho, a Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI) escolheu a Inclusão. 

Essa temática reflete os princípios cooperativistas de adesão 
democrática e aberta, gestão e participação econômica dos 
membros, por isso foi escolhido pela Comissão para a Promoção e 
Progresso das Cooperativas (COPAC), atualmente presidida pela ACI. 

Os empreendimentos cooperativos são espaços democráticos, onde 
o que vale são as pessoas, independente de gênero, raça ou classe 
social. As cooperativas valorizam o ser humano e o trabalho, é um 
ambiente aberto e acolhedor, onde todos têm voz.
 
A inclusão reflete a natureza das empresas cooperativas de focar-
se nas pessoas, presente nos princípios cooperativos de associação 

aberta e voluntária, controle democrático e participação 
econômica dos membros. 

O engajamento do cooperativismo por um mundo melhor se 
reflete até nas ações do Dia C - Dia de Cooperar, que estão 
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
propostas pela ONU. O lema desse ano é “Atitudes simples 
movem o mundo”, para conscientizar que cada um pode ser a 
mudança por um mundo melhor.

Esse posicionamento se reflete no desempenho econômico das 
cooperativas que apresentam crescimento mesmo em período 
de crise, mostrando à sociedade que um modelo econômico 
mais justo e humanizado traz desenvolvimento e gera renda 
para todos.

Uma sociedade mais igualitária gera cidadãos mais felizes e 
capazes de construírem um mundo melhor.
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Presidente do Sistema OCB/MS 
acompanha Governador em reunião com 
cooperativas no Show Rural

Em março, ocorreu a posse dos 
advogados que coordenarão os 
trabalhos da Comissão de Direito 
Cooperativo da OAB/MS. Dr. André 
de Assis Rosa será o presidente e o 
Dr. Alípio Laca de Oliveira como Vice-
presidente. 
“É uma vanguarda da OAB/MS criar 
essa comissão e ter uma nova visão do 
direito cooperativo desse sistema que é 
tão difundido na Europa e em outros 
países do mundo, e poder auxiliar na 
sua viabilidade”, afirmou Dr. André, 
que também ressaltou o objetivo dessa 
comissão, trabalhar, buscar conhecer e 

Aproveitando a presença de 
Reinaldo Azambuja, Governador 
de Mato Grosso do Sul, no Show 
Rural Coopavel, os presidentes 
da C. Vale, Alfredo Lang, da 
Frimesa, Valter Vanzela, da 
Copagril, Ricardo Chapla, o Vice-
presidente da Lar, Lauro Soethe, 
o superintendente administrativo 
da Coamo e Antônio Sérgio 
Gabriel, realizaram, no estande 

Cooperativismo de MS ganha comissão na OAB/MS

O Sistema OCB, que vinha acompanhando 
o tema no âmbito do Poder Judiciário e 
recentemente divulgou um panorama das 
decisões judiciais de todo o país sobre 
o FUNRURAL, surpreendeu-se com a 
mudança de posicionamento da Corte 
Suprema em relação as suas próprias 
manifestações anteriores, bem como em 
comparação com o que vinham aplicando 
a maioria dos Tribunais Regionais Federais 
do país.
Além disso, o Sistema OCB enxerga 
com preocupação  o teor de 
manifestações trazidas pelos Ministros 
ao longo do julgamento para justificar a 
constitucionalidade, invocando o impacto 
da declaração de inconstitucionalidade 

Sistema OCB se posiciona 
sobre FUNRURAL e 
aumento do IOF

do BRDE, uma agenda de 
trabalho para tratar de assuntos 
de interesses dessas cooperativas 
que atuam no MS. O Presidente 
do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
estava presente.
“O Sistema OCB/MS apoia e 
incentiva a ampliação estrutural 
das cooperativas para agregação 
de valor à produção sul-mato-
grossense”, declara Celso Régis.

sobre o cenário econômico e financeiro 
do país, a perda de arrecadação aos cofres 
públicos e a ausência de poupança para 
suportar as repetições de indébito dos 
produtores. 
Já em relação ao aumento do IOF, a 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), representante do sistema cooperativista 
nacional, lamenta a decisão do governo 
federal.
A medida de elevação do IOF nos 
empréstimos entre as cooperativas de 
crédito e seus associados é contrária aos 
movimentos do governo de gerar mais renda, 
desenvolvimento, inclusão social e financeira 
a pessoas não bancarizadas e ao discurso de 
não elevação de impostos.
Por fim, vale ressaltar que a própria Constituição 
Federal, em seu art. 174, 2º, determina que 
“a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 
outras formas de associativismo”, o que não 
conseguimos visualizar na medida anunciada.

apresentar o cooperativismo à sociedade 
sul-mato-grossense.
Segundo o assessor jurídico do Sistema 
OCB/MS, Dr. José Henrique Vigo, esse 
era um anseio antigo do cooperativismo 
no Estado.
Segundo o Dr. José  Henrique Vigo 
“O cooperativismo tanto no Mato 
Grosso do Sul como no Brasil está em 
ascensão e com isso, o estudo do Direito 
Cooperativo só vem a fomentar ainda 
mais esse desenvolvimento e auxiliar o 
judiciário que ainda, muitas vezes, não 
conhece completamente essa matéria”.

Dr. José Vigo, assessor jurídico sindical da OCB/MS, Dr. André de Assis, Presidente da 
comissão e Dr. Alípio Laca de Oliveira, Vice-presidente.

Dirigentes de cooperativas em reunião com o Governador de MS
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Inclusão é o tema do 95º Dia Internacional 
do Cooperativismo, este ano celebrado no 
dia 1º de julho. O tema foi divulgado pela 
Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e 
norteará a celebração em todo o mundo no 
ano de 2017.
Todos os anos em comemoração ao 
Dia Internacional do Cooperativismo, o 
Sistema OCB/MS realiza a Semana do 
Cooperativismo, que este ano conta com 
o XXIII Ticoop que será realizado em 
Dourados.
A semana começa com a abertura no 
dia 23 de junho, em Dourados, no Clube 
Indaiá, com a presença de autoridades 
cooperativistas e políticas. Nessa noite 

haverá a palestra do renomado Roberto 
Rodrigues com tema: ”Cooperativismo e 
desenvolvimento.”
O  final de semana segue com o mais famoso 
torneio de integração cooperativista do 
Estado, que terá 18 modalidades, dentre 
elas: futebol suíço masculino, futebol suíço 
master masculino, voleibol masculino, 
voleibol feminino, futsal masculino, tênis de 
mesa masculino, tênis de mesa feminino, 
cabo de guerra masculino, queimada 
feminino, circuito cooperativo, bocha 
(unissex), damas (unissex), truco (unissex), 
bozó (unissex), sinuca, peteca (unissex), 
vôlei de praia masculino, vôlei de praia  
feminino e campanha de arrecadação de 

alimentos.
O Ticoop também será realizado em 
Dourados, no Clube Indaiá. Este ano com 
um site exclusivo com todas as informações 
do torneio: www.ocbms.org.br/ticoop
Já em Campo Grande, no dia 30 de junho, 
às 19h, no Anfiteatro Dom Bosco, ocorrerá 
uma palestra com o historiador Leandro 
Karnal com o tema: ”Desafio: ética, 
mudanças e oportunidades.” O ingresso 
será a doação de uma lata de leite em pó.
No dia 1º de julho, Dia Internacional do 
Cooperativismo, acontece o Dia C – Dia de 
Cooperar, que terá celebrações em diversas 
cidades do interior e na Capital.

Leandro Karnal

Roberto Rodrigues
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

Cooperativas prestigiam
lançamento do 
Dia C estadual

A CCT - Convenção Coletiva de 
Trabalho é um tratado realizado entre 
um sindicato patronal e um sindicato 
de trabalhadores. Já o ACT - Acordo 
Coletivo de Trabalho, é realizado 
entre uma empresa qualquer e um 
sindicato de trabalhadores. Estes 
sindicatos estão regulados através 
das categorias econômicas que 
cada um representa.
No caso das cooperativas de 
Mato Grosso do Sul, o sindicato 
patronal que representa todos os 
empreendimentos cooperativos é 
o Sistema OCB/MS e o sindicato 
que representa os trabalhadores 

A campanha nacional Dia de Cooperar (Dia C) 
foi lançada, 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).

O evento foi aberto pelo Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, que enalteceu o lema 
deste ano. “Pequenas atitudes no cotidiano 
podem mudar o mundo para melhor, isso é 
tão fácil e ao alcance de todos”.

A programação contou com a palestra sobre 
desenvolvimento sustentável e oficina de 
projetos voluntários com Giuliana Preziosi, 
criadora do projeto “Histórias pelo Mundo”, e 
Roberta Rossi, coautora do livro “Voluntariado 
Empresarial – Estratégias para a implantação 
de Programas Eficientes”.

Durante o lançamento, foram apresentadas as 
novidades do programa que, este ano, realiza 
sua quarta edição no Mato Grosso do Sul. 
“Temos orgulho desse programa e de formar 
essa corrente de voluntariado por todo o 
Estado”, afirma o Presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Régis.

Em 2016, a campanha Dia de Cooperar 
no Mato Grosso do Sul mobilizou mais de 
700 voluntários de 27 cooperativas, que 
desenvolveram iniciativas socioambientais 

para cerca de 6 mil beneficiados em todo o 
estado.
Este ano, o grande desafio do Dia C é estimular 
o desenvolvimento de projetos contínuos que 
possam gerar benefícios constantes para as 
comunidades onde as cooperativas estão 
inseridas. Para isto, o programa vai buscar 
abraçar integralmente os ODS, que são 
17 propostas e 169 metas com o objetivo 
de melhorar a vida ao redor do planeta. As 
cooperativas, como agentes de transformação 
social, podem se alinhar a esta agenda por 
meios de ações e projetos transformadores.

Se analisarmos o cooperativismo com 
profundidade, veremos que seus valores e 
princípios podem ser traduzidos nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

“Atitudes simples movem o mundo” é o lema desse ano.

das cooperativas é o Sintracoop/MS, 
conforme os registros no Ministério 
do Trabalho.
Atualmente os representantes 
dos sindicatos estão iniciando 
as negociações para atualizar e 
melhorar as relações trabalhistas no 
âmbito do cooperativismo sul-mato-
grossense, que deverá ser realizado 
através de um aditivo à CCT que foi 
fechada em dezembro/2016, cujo 
aditivo terá vigência até 2018. 
Todos os termos das convenções e 
aditivos são discutidos e deliberados 
pelas cooperativas e trabalhadores 
em Assembleia Geral. 
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Presidente do Sistema OCB/MS participa do 1º Café Cooperativo em São Gabriel

30º Encontro de Tecnologias para Pecuária de Corte

Cooperativismo participa do Aquece MS 

peças arrecadadas

de roupas

beneficiadas

18 mil

4 toneladas

20 instituições

Considerado um dos municípios mais 
cooperativos do Mato Grosso do Sul, São 
Gabriel do Oeste tem 10% da população 
trabalhando nestas empresas. Pensando 
em somar ainda mais estas forças, a 
Sicredi Celeiro Centro Oeste realizou o 
1º Café Cooperativo. Participaram do 
encontro presidentes, conselheiros e 
diretores das cooperativas da cidade 
– Cooasgo, Cooperoeste, Cootrasgo, 
Aurora – além do Sistema OCB/MS, 
Sindicato Rural, Associação Comercial, 
Prefeitura e a Câmara Municipal.
A força conjunta do cooperativismo foi 
o mote para a reunião. “Sabemos que 
juntos podemos mais e resolvemos 

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 ao Estado na última semana 
do Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Blairo Maggi. 

O Sistema OCB/MS foi um dos apoiadores da 
Campanha Aquece MS, promovida pela TV 
Morena, que teve como o objetivo transformar 
a estação mais fria do ano em um símbolo de 
solidariedade, arrecadando roupas, agasalhos 
e cobertores para serem doados às famílias 
necessitadas.

A campanha sempre mobiliza a sociedade, em 
2016 foram mais de 18 mil peças arrecadadas, 
este ano foram quatro toneladas de roupas 
que irão beneficiar mais de 20 instituições.

“Ficamos satisfeitos e felizes com a mobilização 
das pessoas e de nossas cooperativas que 
se uniram em prol do próximo”, declara o 
Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis. 

trazer vocês aqui para falarmos sobre o nosso 
negócio, queremos fazer dessa sede a casa do 
cooperativismo”, ressaltou o Vice-presidente 

da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Cláudio 
Régis Andrighetto Filho ao dar as boas-
vindas aos presentes.
Juntas, as cooperativas de São Gabriel do 
Oeste empregam 2.305 pessoas, o que 
representa cerca de 10% da população. 
Por mês injeta na economia local R$ 4.530 
milhões através da folha de pagamento 
destas empresas, o que totaliza R$ 54 
milhões por ano. “O cooperativismo 
em São Gabriel já está desenvolvido há 
muitos anos. Sabemos que é um modelo 
evidente que agrega valor e gera emprego 
e renda. Não por acaso 40% do PIB local 
é gerado pelas cooperativas”, destacou o 
Prefeito Jeferson Luiz Tomazoni.

“O evento acontece em um momento 
importante e difícil para Mato Grosso 
do Sul e Brasil. Em situações como as 
que estamos vivendo em  nosso setor, 
os produtores devem ser mais unidos, 
precisamos nos apoiar mais.”

O Presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis reforçou a importância de 
se discutir questões políticas, pois elas 
que impactam diretamente a cadeia 
produtiva do agronegócio. Sistema OCB/MS apoia evento prestigiado por produtores.
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Na busca por uma maior integração entre as Unidades 
da região Centro-Oeste e Tocantins foram feitos os 
intercâmbios projetados na primeira etapa do PDGL- 
Programa de Desenvolvimento de Gestão e Liderança 
com o intuito de desenvolver melhorias nas unidades.
No mês de maio, representantes das unidades se 
reuniram em Brasília para o alinhamento final, para 
adoção e implementação das boas práticas, para o 
alcance de melhores resultados. Na ocasião também 
apresentaram proposições prévias, para promoverem 
o alinhamento sistêmico baseado nas boas práticas 
de gestão identificadas; priorizá-las, para posterior 
implementação em seus estados.
Na mesma data, ocorreu a AGO da Federação que teve 
a prestação de contas da administração de 2016.

A Fecoop CO-TO está investindo em formação. 
Representantes das unidades irão participar de uma 
capacitação da Universidade Católica de Lisboa que 
visa proporcionar uma formação de alta qualidade, 
relevante e atualizada em Gestão e Liderança. O 
programa promove uma postura adequada e eficaz na 
relação com o exterior da organização, bem como na 
relação interna proporcionando ferramentas capazes 
de permitir o desenvolvimento de um trabalho mais 
rigoroso, organizado e profissional.

Sistema OCB/MS realiza 
AGO com a presença de 
cooperativistas

Agenda do Cooperativismo Brasileiro é 
apresentada aos três poderes

FECOOP CO-TO desenvolve Programa de 
Desenvolvimento de Gestão e Liderança

Em meio a um cenário cheio de expecta-
tivas com relação às reformas previden-
ciária, tributária e trabalhista, a Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras (OCB) 
lança a 11ª edição da Agenda Institu-
cional do Cooperativismo que reúne as 
prioridades e demandas mais urgentes 
do setor para 2017. O evento contou 
com a presença do diretor do Sistema 
OCB/MS, Celso Figueira.
Relacionando a importância da agenda 
com o atual momento político  e  eco-
nômico do país, o Presidente do Sistema 
OCB, Márcio Lopes de Freitas, enfatizou  
o  compromisso   das  cooperativas bra-
sileiras   como  ferramentas indutoras 

Em abril deste ano, o Sistema 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 o Sistema 
OCB/MS. “São nestes momentos que 
aprovamos as contas e podemos decidir os 
próximos passos”, afirmou.

A Gerente de Relações Institucionais da OCB 
Nacional, Fabíola da Silva Nader Motta fez 
uma apresentação institucional a respeito 
do trabalho da OCB. “Estamos trabalhando 
pelo cooperativismo brasileiro, fomentando 
e defendendo o sistema como um todo. 
É muito complexo o monitoramento 
que fazemos junto ao poder público, 
mais estamos engajados para que em 
2025 o cooperativismo seja reconhecido 

pela sociedade por sua competitividade, 
integridade e capacidade de promover a 
felicidade dos cooperados”, declarou.
Logo após, o presidente apresentou o 
Relatório de Gestão 2016 com todas as 
atividades, projetos e ações desenvolvidas, 
as demonstrações contábeis e o parecer 
fiscal. Um novo Conselho Fiscal foi eleito 
e terá como efetivos:  Geraldo Loeff da 
Coprasul, Flodoaldo Alves de Alencar da 
Sicredi Campo Grande e Herberto Cristovam 
Dias Gomes da Uniodonto Campo Grande, 
Já como suplentes:  Itair Rodrigues da Silva 
da Cergrand, Amarildo Silva da Conceição 
da Sicredi Centro Sul MS e Dorival Martins 
Romera da Conacentro.
Por fim, Celso Régis apresentou o plano de 
ação 2017 e a programação da XI Semana 
do Cooperativismo.

de desenvolvimento regional e cobrou 
uma interlocução maior com os Três 
Poderes.
“Sabemos que muita coisa precisa ser 
ajustada para que o país volte a crescer, 
contudo, as cooperativas não querem 
que seus direitos, já conquistados ao 
longo da história, sejam prejudicados. 
O que o Congresso, o Governo Federal 
e o Judiciário precisam entender é que 
o cooperativismo é um importante alia-
do do desenvolvimento do país, enfati-
za a liderança e reforça a necessidade 
do setor cooperativista em ser ouvido 
durante o processo de elaboração de 
qualquer norma legal que afete suas 
atividades.

Cooperativas prestigiam AGO.

Unidades da região Centro-Oeste e Tocantins se reuniram em Brasília.

A agenda reúne as prioridades e demandas mais urgentes do setor para 2017.
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A meta foi estabelecida em 2012.

Mais uma vez, os cooperados da Coamo 
Agroindustrial Cooperativa têm bons motivos 
para comemorar. Durante Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em Campo Mourão 
(Centro-Oeste do Paraná), foi apresentado o 
balanço do Exercício 2016 que demonstra um 
crescimento de 7,3% nas receitas globais da 
cooperativa, somando R$ 11,45 bilhões. As 
sobras destinadas aos cooperados totalizam 
R$ 338,26 milhões e serão distribuídas a 
partir desta quinta-feira (16), de acordo com a 
movimentação de cada um. 

De acordo com o Presidente da Coamo, José 
Aroldo Gallassini, o estoque de passagem dos 
produtos agrícolas em 2016 foi de 29,30 milhões 
de sacas. Ele revela que se estes volumes fossem 
comercializados no ano, ao preço médio de 
venda, importaria em R$ 1,83 bilhão. Já os 

Em meados de 1978 a ideia de 
uma cooperativa parecia algo 
audacioso demais para um 
pequeno grupo de cotonicultores 
de Naviraí, sul do Mato Grosso 
do Sul. Através de muito esforço, 
ousadia e confiança, aquele 
plano que parecia algo impossível, 
ganhou corpo, associados e 
nome, nascia então a Copasul, 
Cooperativa Agrícola Sul 
Matogrossense. Hoje, com 38 
anos, tudo indica que em 2017 
a Cooperativa irá concretizar um 

Coamo tem receitas de R$ 11,45 bilhões 
e sobras de R$ 338,26 milhões

Copasul rumo ao primeiro bilhão

bens de fornecimento que foram contratados 
em 2016 e não retirados importaram em R$ 
895,26 milhões. “A somatória destes valores 
elevaria a Receita Global para R$ 14,18 bilhões, 
o que proporcionaria um crescimento de 33%”, 
ressalta.

A Coamo conta com 111 unidades, localizadas 
estrategicamente em toda a área de ação no 
Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 
Em 2016, a cooperativa recebeu 6,60 milhões 
de toneladas de produtos, correspondente a 
3,5% da produção brasileira de grãos. “Nossa 
capacidade estática de armazenagem passou 
para 5,24 milhões de toneladas a granel e 
938,14 mil toneladas de ensacados, totalizando 
6,17 milhões, representando um crescimento 
de 4,8% em relação ao ano anterior”, assinala 
Gallassini.

O Sicredi – instituição financeira 
cooperativa com mais de 3,5 milhões 
de associados e atuação em 20 estados 
brasileiros registrou em 2016 crescimento 
de 36,1% e alcançou o resultado líquido 
recorde de R$ 1,96 bilhão. Deste total, R$ 
452,7 milhões foram pagos via juros ao 
capital social dos associados. O Retorno 
sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) 
foi de 20,4%, aumento de 0.9 p.p. em 
relação a 2015. Os dados do combinado 
de 2016 incluem os números da Central 
Norte Nordeste, filiada ao Sicredi em 
março de 2016.

Na região de Goiás, Mato Grosso do Sul 
e Tocantins a evolução foi ainda mais 
expressiva por se tratar de uma área 
de forte expansão do Sicredi, tendo o 
resultado em 2016 aumentado em 71% 
em relação a 2015. Segundo o Presidente 
da Central Sicredi Brasil Central, Celso 
Figueira, o Sicredi alcançou níveis de 
crescimento bem acima da média do 
mercado com a abertura de novas 
agências e teve um aumento da carteira 
de poupança e um significativo aumento 
nos ativos, disponibilizando recursos para 
o agronegócio, quando a perspectiva era 
de escassez de recursos nessa linha.

grande projeto: o faturamento do 
primeiro bilhão.
Desde 2012, quando a meta de 1 
bilhão foi lançada no planejamento 
estratégico da Cooperativa, várias 
ações foram sendo adotadas 
para o crescimento e expansão 
dos negócios. O resultado dessas 
ações é um crescimento contínuo 
nos últimos anos. Em 2011 o 
faturamento foi 386 milhões e 
em 2016 mais de 977 milhões de 
reais, o que significa uma média 
de crescimento de 20,4% ao ano.

Sicredi anuncia 
crescimento 
de 36,1% no 
resultado em 
2016

Cooperativa conta com 111 unidades, localizadas estrategicamente em toda a área de ação no 
Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.


