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

Reuniões e eventos: 

• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sessão solene em comemoração aos 40 
anos da Embrapa de Corte de Campo Grande com a presença do Presidente da Casa Deputado 
Junior Mochi, vice-presidente Onevan de Matos, Diretoria e colaboradores da Embrapa e entidades 
que representam o Setor do Agro negócio; 

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda coordenadoria de Agropecuária reunião tratando 
sobre abertura de inscrições Estaduais de Cooperativas que atuam no ramo Agro;

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião Ordinária realizada na sede da 
IAGRO com deliberações sobre divulgação do calendário de vacinação contra febre aftosa, 
regulamento de controle de resíduos de avicultura e suinocultura, novo código de processo 
administrativo e julgamentos e distribuição de novos processos;

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar reunião para alinhamento das ações  de lançamento do Programa 
Estadual de desenvolvimento do Cooperativismo;

• FAMASUL e APROSOJA – Café da Manhã com apresentação do Mapeamento Econômico 
agrícola de MS e aplicativo que auxilia o produtos no controle de gastos;

• CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com a 
participação do Prefeito de Campo Grande Marcos Trad, Secretário Municipal da SEDESC Sr. Luiz 
Fernando Buainain onde foram apresentadas as ações da prefeitura na recuperação e manutenção de 
estradas vicinais com calendário de execução, também a proposta de criação da central de 
distribuição de produtos da agricultura familiar;

•  SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda reunião e entrega de documentos para obtenção 
de Regime Especial a pedido de Cooperativa que atua no Estado.
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FECOOP CO-TO realiza reunião e assembleia
 Nos dias 08 e 09 de maio em Brasília, a FECOOP CO-TO 
reuniu as unidades para a 2ª Etapa do Projeto de Melhores 
Práticas de Gestão na Região CO e TO, já com a 
consolidação. A superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva 
Caramalac, os gerentes do Sescoop/MS e o Analista Financeiro 
da OCB/MS estavam presentes.
Na mesma ocasião ocorreu a AGO da Federação.

XI Feira de Negócios da UCDB
De 09 a 11 de maio ocorreu a XI Feira de Negócios 
promovida pelos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A 
feira trouxe exposição de produtos em 32 estandes, com 
shows musicais e palestras. O Sistema OCB/MS era um dos 
expositores.

HSM Leadership Innovation
Nos dias 16 e 17 de maio ocorreu o HSM Leadership 
Innovation em São Paulo, que contou com a participação da 
superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva Caramalac, do 
Gerente de Operações, Ivanildo de Jesus Silva e do Gerente 
de Desenvolvimento, Juarez Pereira.

53ª Expoagro 
O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, 
abriu oficialmente no dia 13 de maio,  a 53ª edição da 
Expoagro, considerada a maior feira agropecuária do Mato 
Grosso do Sul. A solenidade de abertura aconteceu no 
auditório do Sindicato Rural, no interior do Parque de 
Exposições João Humberto de Carvalho e reuniu autoridades 
nacionais, estaduais e municipais, representantes de entidades 
e produtores rurais de todo o Estado. O Sistema OCB/MS foi 
um dos apoiadores da exposição.

Cooperativistas participam de capacitação em 
Lisboa
A Fecoop CO-TO está investindo em formação. 
Representantes das unidades estão participando de uma 
capacitação da Universidade Católica de Lisboa que visa 
proporcionar uma formação de alta qualidade, relevante e 
atualizada em Gestão e Liderança.
O Sistema OCB/MS teve cinco participantes: o presidente 
Celso Régis, a superintendente Dalva Caramalac, o diretor 
Gervário Kamitani e os gerentes Ivanildo de Jesus e Juarez 
Pereira.
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Institucional
No mês de maio, 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 orientação 
sobre AGO e AGE, liquidação de quotas-parte, impostos,  avaliação de 
balancetes e demonstrações contábeis.
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Clipping
Jornais Impressos: 12
Sites: 93
Mídia Espontânea: R$ 87.523,29
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Peça de teatro dissemina o cooperativismo 
em escolas
A Escola Fauze Scaff Gattass Filho de Campo Grande, e mais 
escolas de Rochedo e Corguinho do Programa Cooperjovem 
receberam a peça de teatro "O menino que cooperava" de 
Luiz Roberto Dalpiaz Rech. 
O livro e a peça buscam desenvolver o senso de cooperação, 
respeito e estimula sua prática (da cooperação) nas escolas, as 
habilidades de relacionamento, buscando desenvolver valores. 



Relatório 
Mensal Maio de 2017 - edição nº 05

Institucional Sistema 
OCB/MS Comunicação Contábil Promoção

SocialMonitoramento Capacitação

C
ap

ac
ita

çã
o

MBA 2016-2017 - Disciplina: Inovação e Gestão do Conhecimento
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
FORMACOOP DDOS 2016/2017 - Disciplina: Técnicas de Negociação
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: O Líder como Agente Transformador
PRÓ-LÍDERES - Disciplina: Tecnologia da Informação
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Disciplina: Estratégia de Mercado
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Disciplina: Cooperativismo de Crédito
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Disciplina: Negociação e Gestão de 
Conflitos
Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's - Gestão de Pessoas (16h)
Curso para Conselheiros Fiscais (16h) - DDOS
Curso Gestão para Resultados (16h) 
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) 
Curso de Grafodocumentoscopia (8h) 
Programa de Educação Continuada - Sistema OCB/MS (8h)
Curso de NR 11 - Operador de Guindauto (20h) 
Curso de ECF - Escrituração Contábil e ECD - Escrituração Contábil Digital (16h)
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura (8h) 
Curso de Secagem e Aeração de Grãos (24h) 
Curso de Vendas e Negociação (16h) 
Curso Liderança para Geração de Valor (16h)
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas (16h) 
Curso de Primeiros Socorros (8h) 

CAPACITAÇÃO DE COLABORADOR
Um dos analistas de monotiramento participou do Curso de Moderadores para processos Participativos. 
Esta oficina de capacitação teve enfoque participativo no trabalho e grupos. Foram abordados como 
deve-se trabalhar com comunidades, grupos e equipes, visando alcançar um maior grau de capacitação, 
organização e responsabilização, através das Técnicas de moderação, visualização e gerenciamento de 
reuniões; Gestão participativa de organizações de autopromoção; Técnicas e instrumentos de 
planejamento participativo e Gestão de programas e projetos de desenvolvimento. 
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Em maio ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas cooperativas: Copacentro, Cergrand, Coopasol e 
Copasul. Na ocasião onde foram apresentados os slides  da cooperativa divididos nas categorias: 
Resultado, tesouraria  e capacidade de pagamento, acrescentadas as considerações finais e 
parâmetros por ramo, região, e cenário do Paraná. Todas as informações com o objetivo de  
auxiliar a cooperativa na tomada de decisões para as metas a serem estabelecidas e alcançadas.
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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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