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

Reuniões e eventos: 

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, realizado na sede da IAGRO do MS com deliberações 
sobre a Minuta do Decreto Estadual de Encefalopatia, Suspensão da importação de carnes pelos EUA e reações à 
vacina contra febre aftosa, portaria de regulamentação da exigência da apresentação do atestado de vacinação contra 
Influenza Equina, julgamento e distribuição de novos processos em 2ª instância aos conselheiros;
•  SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste, encontro realizado pela SEMAGRO 
na sala de reuniões do Centro de Convenções Albano Franco com a presença do Secretário Jaime Verruck com 
apresentação das propostas para inserções nas operações do FCO, onde foi mencionada a inclusão do sistema 
Cresol e Bancob;
• Superintendência da Caixa Econômica Federal, evento realizado na sede da Caixa em Campo Grande de 
lançamento do Plano Safra 2017 2018, com a participação do Superintendente da Caixa, Presidente do Sistema 
FAMASUL, Secretário da SEMAGRO e diversas entidades representativas do Agronegócio;
• FUNDAÇÃO MS – Reunião do conselho Fiscal analisando e deliberando sobre a contratação de Auditoria 
Externa, coordenação do conselho e atividades a serem desenvolvidas;
• FAMASUL, APROSOJA e CONAB nivelamento de informações sobre a realização dos Leilões de Milho 
nos programas PEP e PEPRO no Mato Grosso do Sul e informações para Cooperativas interessadas;
• FECOMERCIO – Federação de Comércio de Bens, serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, 
reunião com a presença do Presidente Sr. Edison Ferreira de Araújo e o presidente do Sistema OCB/MS Sr. Celso 
Regis e assessorias em tratativas sobre assuntos institucionais e MS Competitivo;  
• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, audiência pública sobre a Implantação da Nota Fiscal 
Eletrônica do produtor rural e seus desafios, presidida pelo Deputado Estadual Renato Câmara com a presença de 
representantes do Governo do Estado de MS, representantes de entidades que representam os produtores rurais, 
prefeitos, vereadores e produtores;
• CEDRS/MS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de MS, reunião com a presença 
do Secretário da SEMAGRO Sr. Jaime Verruck e representantes das entidades que compõe o conselho, dentre 
vários assuntos foram apresentados nova estrutura de fortalecimento ao conselho, adesão ao credenciamento 
ANATER, convênio proposta MAPA/AGRAER no valor de R$ 5.364.350,00 e credenciamento de ATER;
• INTERAGRO – Rede Agropecuária de comércio exterior, Seminário de comércio exterior no Mato Grosso 
do Sul, evento realizado pela Confederação da agricultura e pecuária do Brasil e APEX Brasil, realizado na sede da 
FAMASUL, com a presença do Secretário da SEMAGRO Sr. Jaime Verruck, Superintendente do MAPA/MS Sr. Celso 
Martins e presidente do Sistema Famasul Sr. Maurício Saito;
•  Circuito InterCorte 2017 – Participação na Abertura Oficial do evento realizada no Centro de Convenções 
e Exposições Albano Franco em Campo Grande com a presença do Secretário da SEMAGRO e entidades que 
representam o agronegócio de MS ;   
• Elaboração de documento ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando aumento nas 
quantidades ofertadas nos Leilões Públicos na modalidade PEP de Milho realizado pela CONAB para Mato Grosso 
do Sul, assunto alinhado com a OCB e Cooperativa do Ramo Agro;
• FUNDEMS – Fundo para o desenvolvimento das culturas do milho e soja, reunião do conselho 
deliberando sobre projetos de instalação de estações metrológicas no Estado; 
• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda tratativas sobre Regime Especial de Cooperativa do Ramo Agro;        
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Dia C - Dia de Cooperar mobilizou MS
No Dia Internacional do Cooperativismo (1º de julho) cerca 
de 700 voluntários desenvolveram ações em benefício da 
população sul-mato-grossense, gratuitamente. Foram 21 
cooperativas mobilizadas para entregar obras, oferecer 
serviços, orientações de saúde e atividades de lazer. A ação, 
mobilizada pelo Sistema OCB/MS, em Campo Grande 
aconteceu no Parque Tarsila do Amaral e em diversas cidades 
do interior.

1º Congresso de Empreendedores 
Cooperativistas
Contribuir com o desenvolvimento da região, levando 
conhecimento e informação para jovens, empresários, 
profissionais liberais e produtores rurais, foi com este objetivo 
que a Sicredi Centro-Sul MS realizou o 1º Congresso de 
Empreendedores Cooperativistas, dia 1 de julho, em 
Dourados. O evento teve como parceiro o Sistema OCB/MS.

Presidente da OAB/MS visita Casa do 
Cooperativismo
Na manhã do dia 07 de julho, o presidente da OAB/MS – 
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Mansour Elias 
Karmouche, visitou a Casa do Cooperativismo e foi recebido 
pelo presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis e da 
superintendente, Dalva Caramalac.

Estratégias de competitividade e gestão são 
debatidas em Brasília
Representantes de cooperativas agropecuárias de todo o país 
e de unidades estaduais, inclusive do MS, discutiram as 
estratégias para aprimorar a gestão, por meio da utilização de 
indicadores e referenciais comparativos. Eles participam do II 
Seminário Nacional de Autogestão realizado pelo Sistema 
OCB, em Brasília, com a intenção de ampliar a 
competitividade do Ramo, em um mercado cada vez mais 
exigente. As discussões ocorrem em volta do tema Gestão 
por indicadores e Oportunidades de Intercooperação. 
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Institucional
No mês de julho, 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 julho 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: 12
TV: 1
Sites: 78
Mídia Espontânea: R$ 120.532,99
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Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Comunicação e Liderança
Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's - Desenvolvendo Equipes de Alto 
Desempenho (16h)
MBA 2016-2017 – Disciplina: Liderança Coach e Desenvolvendo Equipes de Alto Desempenho
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Inteligência Emocional
Programa Formação de PRESIDENTES 20172018 - Disciplina: Liderança de Alto Impacto
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Auditoria, Controles e Compliance
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Gestão da Inovação
MBA 2016-2017 – Disciplina: Comunicação Interpessoal e Gestão da Mudança
Curso de NR 11 - Operador de Empilhadeira - Reciclagem (8h) - CGR 
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Reciclagem (16h) - Cooasgo 
SGO
Curso Gestão do Tempo e Produtividade (16h) - Sicredi Pantanal - Maracaju

MS recebe Curso de Formação de Facilitadores 
em Gestão de Finanças Pessoais
No início de julho, na sede da Sicredi União MS/TO ocorreu 
o módulo I do Curso de Formação de Facilitadores em 
Gestão de Finanças Pessoais, promovido pelo Sescoop  e 
desenvolvido pelo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil.
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Sistema Cooperativista doa mais de 700 latas 
de leite
Os ingressos para a palestra com Leandro Karnal durante a XI 
Semana do Cooperativismo produziram uma doação de mais 
de 700 latas de leite de pó que beneficiaram três instituições 
da Capital:

-AFRANGEL - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANAS ANGELINAS

-PROJETO +1 – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À FAMÍLIA 
PROJETO +1 -

-ONG MÃE ÁGUIA – MOVIMENTO MÃE ÁGUIA  
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Em julho ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas cooperativas: Coopergrãos, Coopavil,  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.
Aplicação do PDGC na Sicredi Campo Grande com a apresentação da devolutiva do questionário 
de autoavaliação do programa.
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m 2ª Feira de Aprendizagem do Estado de Mato 
Grosso do Sul
O Fórum Estadual de Apendizagem Profissional de Mato 
Grosso do Sul realizou a 2ª Feira de Aprendizagem do Estado 
de Mato Grosso do Sul, no dia 19 de julho, para 
conscientização das empresas que ainda possuem vagas de 
aprendizes a serem preenchidas.

Ainda teve o objetivo de proporcionar a comunicação entre 
essas empresas e as entidades responsáveis pelos cursos de 
formação dos aprendizes.
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OUTRAS ATIVIDADES
-Reuniões co grupos interessados em constituir cooperativa;
-Reuniões com cooperativas para esclarecimentos sobre 
diversos, como ação descentralizada, licitações, aprendiza-
gem, etc;
-Visita institucional para registro de cooperativa; adesão à 
programas e acompanhamento de assembleia;
Reunião Ordinária do Fórum Municipal Lixo e Cidadania e do 
Fórum Estadual de Aprendizagem;
-
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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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