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

Reuniões e eventos: 

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar posse e primeira reunião das instituições integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
Mineral de Mato Grosso do Sul com a participação do secretário Sr. Jaime Verruck;

• MS Competitivo, reunião de alinhamento de ações com entidades parceiras institucionais;

• SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar reunião sobre reformulação do programa Terra Boa, com participação das instituições que 
representam o setor do agronegócio;

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal reunião com discussão sobre o novo regulamento do 
programa nacional de controle e erradicação da brucelose e tuberculose animal – PNCEBT, julgamentos e 
distribuição de processos para julgamento em segunda instância;

• Encaminhamento de ofício para Senadores e Deputados Federais eleitos por Mato Grosso do Sul 
solicitando apoio e esforços no sentido de reverter às alterações normativas vigentes no Plano Agrícola e Pecuário 
2017/2018 apontando os ajustes pleiteados pelo sistema;

•  Governadoria, alinhamento de agenda para o encontro do Governador Reinaldo Azambuja, presidente do 
Sistema OCB/MS Celso Ramos Regis e presidente da Cooperativa Aurora Mario Lanzinaster;

• FIEMS – Federação da Industria do Estado de MS, participação da Inauguração do Senai Empresa com a 
participação do presidente do sistema FIEMS Sérgio Longen, Deputado Estadual Rinaldo Modesto representando a 
Assembleia Legislativa do Estado de MS além de representantes do Governo e entidades empresariais do Estado;

• Governadoria e Semagro, alinhamento de agendas para encontro do Governador do Estado Reinaldo 
Azambuja, Secretário da SEMAGRO Jaime Verruck e presidente da Cooperativa COPACOL, reunião realizada no 
Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura em São Paulo;

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, reunião ordinária com deliberações 
sobre o Decreto Nº 10.074/2007, encaminhamentos de expediente e definições de composição atividades junto ao 
IBGE;

• Reunião ordinária da CNCOOP em Brasília;

• Reunião com Unigran para firmar parceria que beneficie os colaboradores  e cooperados das cooperativas 
nos cursos de graduação e pós-graduação;
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Posse de 14 membros da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva Mineral foi realizado na 
Semagro
O Governo do Estado quer ampliar a participação e a 
relevância de Mato Grosso do Sul no cenário nacional da 
mineração. Um dos passos foi dado nesta semana, com a 
posse dos 14 membros da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva Mineral, que a partir de agora iniciam o trabalho de 
organização, revitalização, expansão e verticalização do setor 
no Estado. A OCB/MS faz parte deste conselho.

Cooperativa da Carne: reunião define os 
próximos passos em Campo Grande
As discussões sobre a criação da Coperativa da Carne em 
Mato Grosso do Sul avançaram em agosto. O ciclo de 
palestras e apresentação de estudos de viabilidade econômica 
fizeram parte da programação que reuniu pecuaristas, 
pesquisadores e representantes de entidades ligadas ao setor, 
na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, com o apoio 
do Sistema OCB/MS.

Agricultores familiares amargam corte 
drástico de recursos e pedem apoio
A agricultura familiar tem números são expressivos e os 
desafios enfrentados pelos produtores exigem ações urgentes, 
na avaliação dos participantes da audiência pública. Os limites e 
os desafios para a participação da Agricultura Familiar no PAA e 
no PNAE, realizada na Assembleia Legislativa, em agosto com 
a participação do Sistema OCB/MS.

Instituições do Sistema S criam grupo de 
trabalho para alinhar ações estratégicas
As instituições corporativas que compõem o Sistema S em 
Mato Grosso do Sul – Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), 
Sesc (Serviço Social do Comércio), Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Comércio), Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural), Sest (Serviço Social do 
Transporte), Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte) e Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo) – instituíram um grupo de trabalho criado 
para estreitar e alinhar ações estratégicas no intuito de 
aperfeiçoar os serviços oferecidos para a população do Estado. 
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Futuro das cooperativas é debatido na 
Capacita Coop
Promover o alinhamento em torno dos processos e projetos 
de suporte ao negócio cooperativo e apoiar as unidades 
estaduais no cumprimento de sua missão: contribuir com o 
alcance dos desafios do cooperativismo. Estes foram os 
objetivos do Capacita Coop, evento de qualificação e 
alinhamento estratégico realizado pelo Sescoop.
O evento ocorreu em Brasília e contou com a participação de 
representantes de todas as unidades estaduais do Sistema 
OCB, inclusive do MS, das áreas de comunicação, contábil, 
jurídica, compras e Tecnologia da Informação.

INAUGURAÇÕES

O mês de agosto foi um momento ímpar para o 
cooperativismo sul-mato-grossense. Diversas cooperativas 
realizaram inaugurações neste período em ramos distintos, 
como: agropecuário, crédito e saúde.
A cidade de Corumbá ganhou um novo prédio para a sua 
Agência do Sicredi, assim como a antiga agência da 13 de Maio 
em Campo Grande ganhou novas instalações na rua 14 de 
Julho. Ainda pelo Sicredi, novas agências foram inauguradas, 
como a da Avenida Zahran e outa na frente do Hospital 
Universitário.

 O Sicoob inaugurou, no dia 24 de agosto, na Rua Euclides da 
Cunha, um dos endereços mais nobres da capital sul-mato-
grossense, uma nova agência que faz parte de uma estratégia 
de expansão para mercados com grande potencial de 
crescimento no segmento.

O novo Hospital Unimed Campo Grande inaugurou no dia 
18, na Capital. Entre as mudanças, a área construída e número 
de leitos chamam a atenção: O empreendimento saiu de 3 mil 
m² para 23 mil m², e a capacidade de leitos subiu de 50 para 
até 202.

Além disso, passou de um para nove pavimentos, o centro 
cirúrgico cresceu de 4 para 10 salas, e 5 leitos de UTI viraram 
30, no total um investimento de R$ 138 milhões.
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No mês de agosto, 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.
A área também participou de reuniões e evento, como o Comitê Jurídico em Brasília, que teve por 
finalidade a disseminação do conhecimento, alinhamento para atuação sistêmica e definição da forma de 
atuação, a reunião do Setor de Compras em Brasília, que teve como finalidade capacitar e propor 
soluções para os problemas que afetam o setor. e dos esclarecimentos sobre o Acordão 699/2016 
ministrado pelo Sescoop Nacional apenas a título de alinhamento e esclarecimentos de dúvidas.

Ju
rí

di
co

Institucional
Sistema 
OCB/MS

Comunicação Promoção 
Sociall

ContábillJurídico Capacitação

C
o

m
un

ic
aç

ão

Clipping
Jornais Impressos: 25
TV: 3
Sites: 123
Mídia Espontânea: R$ 225,36

Institucional Sistema 
OCB/MS

Comunicação Contábil Promoção
SocialMonitoramento Capacitação

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 agosto foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como orientação 
sobre impostos, tributação, quota-partes, avaliação de balancetes e 
demonstrações contábeis.  Além de orientações a grupos interessados 
em constituir cooperativas.
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Sindical
Neste mês de agosto a assessoria sindical do OCB/MS realizou reuniões com o Sintracoop/MS com 
intuito de fechar a negociação coletiva para o aditivo a convenção coletiva de trabalho 2016/2018; 
como também foram realizadas reuniões, através da Comissão Permanente de Negociação, com as 
cooperativas dos Ramos Crédito e Agro, com afã de auxiliar na confecção dos acordos coletivos de 
trabalho;
Também houve por parte da assessoria, a participação no 3º Comitê Jurídico Nacional promovido pela 
OCB, CNCOOP e SESCOOP, como parte da semana do Capacita COOP,  ocorrido no dia 23/08, 
com a presença dos assessores jurídicos de todas as entidades estaduais. No evento, tivemos a 
oportunidade de lançar o livro “Tributação das Sociedades Cooperativas”, de autoria do advogado 
cooperativista Dr. Guilherme Frederico de Figueiredo Castro, de Campo Grande/MS. 
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MBA 2016-2017 – Disciplina: Liderança Estratégica e Desenvolvendo a Liderança Estratégica
MBA 2016-2017 – Disciplina: - Gestão de Estoques, Suprimentos e Serviços
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Técnicas de Negociação
Programa Formação de PRESIDENTES 20172018 - Disciplina: Conceitos e Práticas de Governança 
Corporativa
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Análise de Investimentos 
LÍDERES SGO 2017/2018 - Disciplina: Marketing Pessoal e Oratória
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Planejamento e Gestão Participativa 
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Planejamento e Gestão Participativa
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Governança Corporativa
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Reciclagem(16h) - Coeso 
(Aquidauana) - Turma II
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - SEP - Reciclagem(16h) - 
Cergrand Ddos
Palestra Motivacional - Sicredi Pantanal 
Curso de Excel Avançado (40h) - Coopsema - Maracaju
Curso de Eneagrama (27) - Sicredi União/CGR/Celeiro - CGR
Curso de Educação Financeira (16h) - Sicredi Pantanal - Maracaju
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) - CGR
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio (16h) - Reciclagem conf. NPT17 - Cergrand DDOS
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio (20h) - Camda CGR

MS tem trabalhos selecionados para o IV EBPC
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop) divulgou o resultado da seleção dos trabalhos 
acadêmicos a serem apresentados durante a quarta edição do 
Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo 
(EBPC). O encontro será realizado em Brasília, de 20 a 22 de 
novembro, e terá como tema central “Desenvolvendo 
Negócios Inclusivos e Responsáveis: Cooperativas na Teoria, 
Política e Prática”.
Ao todo, foram selecionados 75 artigos. Os autores dos 50 
trabalhos mais bem avaliados terão suas despesas de passagem 
e hospedagem custeadas pelo Sescoop. Os outros 25 
selecionados também poderão participar, desde que arquem 
com os custos de deslocamento, alimentação e estadia.
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Complexo Aquático do Parque Tarsila do 
Amaral é reinaugurado
Em agosto, no Parque Tarsila do Amaral foi reinaugurado o 
complexo aquático do Parque Tarsila do Amaral. A 
revitalizaçaõ das piscinas foi uma solicitação feita pela 
comunidade durante a realização do Dia C – Dia de 
Cooperar.
Todos os anos, as cooperativas deixam um legado no parque 
que recebe a celebração do Dia C- Dia de Cooperar, que 
este ano beneficiou mais de 3 mil pessoas. A revitalização foi 
subsidiada pelas cooperativas: Sicredi União MS/TO, Sicredi 
Campo Grande, Uniodonto Campo Grande, Conacentro e 
Camva, além do Sistema OCB/MS. 
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Em agosto ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas cooperativas: Unioodnto Dourados, Cergrande, 
Coopersa e Uniodonto Campo Grande.
 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.
Neste mês também ocorreu apresentação do PDGC a Central Sicredi Brasil Central. A Unimed 
Três Lagoas e a Cooperams receberam a devolutiva do questionário de autoavaliação do 
programa PDGC, como também o Sicoob Dourados.
As cooperativas Copertran, Coopertransvale, Coopergrãos, Coopavil, Cooperafa, 
Cootranslândia, Cotal, Coopaclara também receberam aplicação do PAGC, Censo e PDGC.
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m - Reunião com a Copasul para elaborar plano de implementação do programa aprendiz na cidade 
do Naviraí

- Reunião com MPT - Ministério Público do Trabalho que apresentou a proposta do programa de 
aprendizagem que visa atender jovens privados de liberdade do CEI Dom Bosco.

- Reunião com MPT - Ministério Público do Trabalho para buscar forma de atender a demanda de 
aprendizagem da cooperativa AURORA em São Gabriel do Oeste que um desdobramento da 
realização da 2ª Feira da Aprendizagem
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OUTRAS ATIVIDADES
-AGE- Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre o andamento das negociações sindicais

-Reunião do Comitê de alteração da estrutura de governança nas Unidades estaduais em Brasília

-Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop/MS

-Reunião ordinária  do Conselho Diretor da OCB/MS

-Reunião sobre Acórdão 699/2016 do TCU que trata da transparência nas entidades do Sistema S

-Reunião de avaliação da implementação do Plano de Melhorias do PDGS - Programa de --
Desenvolvimento da Gestão do Sistema 

-Reunião institucional com Coopertáxi 

-Reunião com equipe do monitoramento para posicionamento do Sescoop/MS

-Reunião com PMProj para avaliação do mapeamento de processos e avaliação dos indicadores de 
desempenho

-Participação de Seminário Nacional sobre Diretriz Nacional Área Finalística, em Brasília-DF

-Reunião de alinhamento de demandas da Cooasgo para o Sistema OCB/MS

-Reunião com gestor do Departamento de Gestão de Custos da Prefeitura de Campo Grande 
para apresentação de proposta para adesão do Sistema OCB/MS ao PROPAM

-Atendimento a grupos de pessoas interessadas em constituir cooperativa, como psicólogas, 
pecuaristas, professores e produtores de ovinos.

-Reunião sobre Seminário das Cooperativas do setor Leite para alinhar programação e estratégias 
para seminário envolvendo as cooperativas ligadas a atividade leiteira no MS.

-Reunião Ordinária do Fórum Municipal Lixo e Cidadania onde foram tratados interesses da 
organização do tratamento do lixo em Campo Grande, que envolve cooperativa de catadores da 
cidade

-Apresentação da Auditoria Operacional para avaliação da susceptibilidade de organizações 
públicas ao risco de ocorrência e fraude e corrupção, com o objetivo de divulgar o trabalho a ser 
realizado em todo Estado do MS nos órgãos federais, estaduais e municipais.
O TUC (Tribunal de Contas da União) em parceira com o TCE (Tribunal de Contas do Estado), 
realizarão Auditorias Operacionais nos Órgãos Públicos e Paraestatais no Estado de MS. Essa 
Auditoria Operacional é a avaliação da susceptibilidade de organização pública ao risco de 
ocorrência de fraude e corrupção. Foi criado uma Secretaria de Combate a Fraude e Corrupção, 
que estará tomando frente desta Operação. O número do processo desta operação é TC 
020.829-2017-5.

-Participação na AGO- Assembleia Geral Ordinária da Cooplaf e Coopisc
-
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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.

Agosto de 2017 - edição nº 08


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

