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

Reuniões e eventos: 

• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul comemoração do dia mundial do leite com a 
presença do presidente deputado Estadual Junior Mochi, presidente da Frencoop/MS deputado Rinaldo 
Modesto, Deputados Beto Pereira e Flávio Kayatt, representantes do governo do Estado e de entidades 
do ramo agro;
• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião deliberativa sobre o PNCEBT – 
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal - sob coordenação 
do Ministério da Agricultura;
• Evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo em Comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente com a participação do Governador do Estado Reinaldo Azambuja, Autoridades Estaduais 
e a palestra Magna com Aldo Rebelo relator do Código Florestal Brasileiro;
• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar reunião com o Presidente do Sistema OCB/MS Celso Ramos Regis e o Secretário da 
Semagro Sr. Jaime Verruck em tratativas sobre o Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento 
ao Cooperativismo;
• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul participação no Seminário sobre os desafios e 
perspectivas da regularização fundiária realizada no plenário Julio Maia com a presença do deputado 
Estadual Renato Câmara coordenador desta frente parlamentar;
• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reunião no Gabinete do Deputado Rinaldo 
Modesto coordenador da FRENCOOP/MS tratando sobre evento em comemoração ao dia internacional 
do Cooperativismo na casa de Leis;
• Reunião na Casa do Cooperativismo com a presença de representantes da AH Agropecuária Srs. 
Gustavo Molina e Rodrigo Avansini, tratando de assuntos ligados ao Cooperativismo com participação das 
assessorias Jurídica e contábil do Sistema;
•  SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar reunião da Câmara setorial consultiva da horticultura de Mato Grosso do Sul, com a 
apresentação para as instituições parceiras das atividades desenvolvidas;
• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião Extraordinária tratando da minuta do 
decreto de Encefalopatias com a presença da Diretoria da Cooperativa Cooasgo e indústrias que atuam 
com produção integrada ao produtor de aves e suínos nos Estado;
• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda de MS Coordenadoria agropecuária de Dourados, 
tratando de visita técnica a Cooperativa do ramo Agro para vistoria e homologação de regime especial;
• IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul reunião com gerencia de 
desenvolvimento e modernização em tratativas sobre as propostas de implantação dos programas de 
logística reversa, a pedido das Cooperativas do Ramo Agro.
• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda de MS, agendamento de reunião para diretoria do 
grupo AH Agropecuária junto a Coordenadoria Agropecuária da secretaria com tratativas relativas à 
política tributária.  
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Assistência técnica é chave para 
produtividade do leite
 Com produção em queda e produtividade abaixo da média 
nacional Mato Grosso do Sul tem a alternativa de avançar na 
bovinocultura do leite, mas para isso precisa se abrir à 
assistência técnica. A afirmação do presidente do Sindicato 
Rural de Campo Grande, Ruy Fachini Filho, foi direcionada a 
cerca de 250 produtores de leite, técnicos e estudantes do 
setor, que participaram do 20º Encontro Técnico do Leite, dia 
02 de junho, na capital.

Lançamento Plano Safra de 2017/2018
O governo anunciou dia 07 de junho, a liberação de R$ 
190,25 bilhões para o Plano Safra 2017/18. O plano é uma 
linha de crédito destinada ao médio e grande produtor. O 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis estava presente.

Cooperativistas são recebidos pelo prefeito 
de Campo Grande
Na manhã do dia 8 de junho, o prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad, recebeu o presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis e demais representantes de cooperativas da 
Capital para pedir apoio na realização do Dia C- Dia de 
Cooperar, que será realizado dia 1º de julho no parque Tarsila 
do Amaral.

Dia Internacional do Cooperativismo é 
homenageado na ALMS
O Dia Internacional do Cooperativismo foi homenageado no 
dia 28 de junho, durante a sessão ordinária da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo deputado estadual, 
Prof. Rinaldo Modesto. O parlamentar apresentou as principais 
ações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
para o fortalecimento do cooperativismo em Mato Grosso do 
Sul.   

Abertura da XI Semana do Cooperativismo 
reúne mais de 1100 pessoas em Dourados
Na noite do dia 23 de junho, a cidade de Dourados recebeu a 
abertura da XI Semana do Cooperativismo, que é promovida 
pelo Sistema OCB/MS em comemoração ao Dia Internacional 
do Cooperativismo.
O evento contou com a presença do governador de MS, 
Reinaldo Azambuja, além de autoridades, lideranças 
cooperativistas e políticas, que foram recebidas pelo 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis e reuniu cerca 
de 1100 pessoas.
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Institucional
No mês de junho, 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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Palestra com Leandro Karnal traz reflexão 
sobre ética
Na noite do dia 30, o Sistema OCB/MS promoveu a palestra 
"Desafio: ética, mudanças e oportunidades"  com o historiador 
Leandro Karnal. A palestra fez parte da programação do XI 
Semana do Cooperativismo e o ingresso foi a doação de uma 
lata de leite em pó.
Cerca de 700 pessoas puderem refletir e fazer uma análise da 
sua própria conduta e como isso se reflete na sociedade. "Ser 
ética é um objetivo, o Brasi todo está interessado em discutir 
ética e por isso é preciso parar refletir e rever nossa conduta", 
disse o palestrante.

C
o

nt
áb

il

Institucional

Sistema 
OCB/MS Comunicação ContábillJurídico Capacitação

Promoção 
S o c i a l

C
o

nt
áb

il

Atividades
Em junho foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como orientação 
sobre pagamentos de prestadores de serviços,  avaliação de balancetes 
e demonstrações contábeis.  Além de orientações a grupos interessa-
dos em constituir cooperativas.
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Clipping
Jornais Impressos: 21
TV: 6
Sites: 110
Mídia Espontânea: R$ 205.123,53
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PRÓ-LÍDERES - Disciplina: Liderança Empreendedora e Apresentação dos Casos
MBA 2016-2017 - Disciplina: O Líder como Agente Transformador
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Disciplina: Cooperativismo e Autogestão
Seminário de Líderes Dourados 2017
FORMACOOP Dourados 2016/2017 - Disciplina: Plano de Negócios
FORMACOOP Campo Grande 2017 - Disciplina: Planejamento Estratégico  
FORMACOOP DDOS 2016/2017 - Disciplina: Plano de Negócios
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Educação Cooperativa
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Finanças Corporativas
NR 11 - Operador de Empilhadeira - Reciclagem (08h) - Cooasgo SGO 
SIPAT (2h) - Cergrand 
Resiliência e Produtividade no Ambiente de Trabalho (16h) - Unimed CGR
Curso Liderança para Geração de Valor (16h) - Turma II - Aurora 
Curso de Comunicação Empresarial (16h) - Unimed CGR
Curso Gestão do Tempo e Produtividade (16h) - CGR
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem (16h) - Cooasgo SGO - Turma I  

III Seminário de Líderes de Dourados reúne 
cooperativistas
No dia 9 de junho, ocorreu o III Seminário de Líderes de 
Dourados, no qual reuniu os alunos do Pró-Líderes e do 
Formacoop – Programa de Formação de Dirigentes e 
Gerentes.
O evento foi aberto pelo presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, que destacou a importância do conhecimento. 
“Somente através do estudo, do conhecimento que podemos 
evoluir e mudar o mundo”, afirmou Régis.

Programa de Formação de Presidentes
No dia 27 de junho, terça-feira, iniciaram as aulas do 
Programa de Formação de Presidentes do Sistema OCB/MS, 
que foi desenvolvido para atender a demanda das 
cooperativas de Mato Grosso do Sul para capacitação dos 
presidentes, com foco nas áreas de: governança, 
cooperativismo, estratégia e liderança.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, que também 
é aluno do programa, abriu as aulas e destacou a adesão dos 
presidentes do Estado. "Esse programa é baseado em 
experiências de sucesso em outros estados e por isso estamos 
promovendo aqui. Nos surpreendemos com adesão e 
devemos aproveitar ao máximo esses momentos de 
integração para trocar experiências e gerar negócios", 
destacou.
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Peça de teatro dissemina o cooperativismo 
em escolas
Escolas das cidades de Novo Horizonte do Sul, Amambai, 
Laguna Caarapã e Dourados que participam 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. 

Congresso Técnico do XXIII ocorre em 
Dourados
No dia 9 de jujnho, no Clube Indaiá em Dourados, ocorreu o 
Congresso Técnico do XXIII Ticoop, no qual representantes 
da cooperativas participaram do sorteio das chaves e da 
regularização de documentos e inscrições. Os participantes 
também conheceram as dependência do Clube. 

XXIII Ticoop reúniu cerca de 700 atletas
O Ticcop - Torneio de Integração Cooperativismo ocorreu 
nos dias 23, 24 e 25 de junho em Dourados e reuniu cerca 
de 700 atletas em 18 modalidades distintas. O torneio fez 
parte da programação da XI Semana do Cooperativismo, 
promovida pelo Sistema OCB/MS em comemoração ao Dia 
Internacional do Cooperativismo.
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Em junho ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas cooperativas: Cooasgo, Cooperoeste, Cottonsul, 
Coopsema e Coprasul. 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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OUTRAS ATIVIDADES
-Participação no Congresso FNQ de Gestão para a Excelência - 
CEG 2017, que teve como objetivo discutir a importância da 
Governança, Ética e Transparência nas organizações. 
- Palestra sobre Coopertaivismo na Unopar em Dourados.
-Participação em videoconferência e reuniões sobre a organiza-
ção do Dia C - Dia de Cooperar
-Participação no evento de aniversário de 15 anos da 
Cooperoeste
-Reunião de trabalho com Prof. José Horta Valadares para avaliar 
os apontamentos do Fórum de Presidentes à luz dos objetivos estratégicos do Sistema OCB/MS e 
estruturar novos projetos. 
-Curso Básico de Cooperativismo em Três Lagoas para preparar o público atendido para 
estruturação de uma cooperativa.
Reunião com Ministério Público do Trabalho para alinhar forma de atuação da área de aprendiza-
gem.
-Reunião do Fórum Municipal de Lixo e Cidadania para alinhar a atuação do fórum frente à pauta 
do dia. 
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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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