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

Reuniões e eventos: 

• CESA- Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião com deliberações  sobre GEASE – Grupo especial  
de Atenção a enfermidades exóticas e emergenciais, portaria 3.573 de 04 de julho de 2017 que trata do atestado de 
vacinação contra a influenza equina,  julgamento e distribuição de processos;

•  SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, Reunião na Coordenadoria de Regimes Especiais atendendo 
solicitações de Cooperativa do Ramo Agro;

• Reunião com a empresa Certifica a respeito da realização Campo Grande EXPO 2018 – integração 
lavoura, pecuária e floresta; 

• Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reunião de lançamento do Censo Agro 2017 com a 
presença da diretoria Nacional e Regional do IBGE,  Presidente da AL/MS Deputado Junior Mochi, Deputados 
Estaduais, representantes do Governo do Estado e entidades ligadas ao Agro;

• Encaminhamento de ofícios as Senadores eleitos por Mato Grosso do Sul sobre pleito do Sistema OCB na 
PLC 28/2017 que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros;

• Cerimônia de Abertura da SUPER AMAS 2017, realizada no centro de convenções Arquiteto Rubens Gil 
de Camillo em Campo grande com a participação do Governador do Estado, secretários de Estado e entidades 
Estaduais representativas e a palestra da jornalista Cristiana Lobo;

•  Encaminhamento de ofícios ao Governador do Estado e Secretário Estadual de Fazenda  sobre a 
renovação do convênio ICMS nº 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o qual autoriza a 
redução da base de cálculo de ICMS em 60% e 30% em diversos insumos agropecuários; 

• Alinhamento de informações junto ao Governador do Estado e Secretário da SEMADE – Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, sobre pleito das 
cooperativas de Credito junto ao FCO – Fundo Constitucional do Centro Oeste com deliberação do CONDEL – 
Conselho Deliberativo do FCO;

• Elaboração de documento para a OCB Nacional de encaminhamento de Pleito das Cooperativas de Infra 
Estrutura junto a ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica;

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, participação de evento de divulgação da pesquisa da 
pecuária municipal PPM 2016 realizada na sede do IBGE com informações de todos os municípios do Brasil;
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Presidente do Sistema OCB/MS é indicado a 
receber título de Administrador Emérito de 
2017
Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, foi indicado pelo 
CRA/MS a receber título de Administrador Emérito de 2017. 
O evento ocorreu durante a sessão solene em comemoração 
ao Dia do Administrador, no dia 12 de setembro, no Plenário 
De. Júlio Maia na ALMS. 

Sescoop completa 19 anos fortalecendo o 
cooperativismo brasileiro
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop) completou em setembro, 19 anos de existência. 
Tido como uma das maiores conquistas do movimento 
cooperativista brasileiro, o Sescoop integra o Sistema OCB, 
composto pela Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) e pela Confederação Nacional das Cooperativas 
(CNCoop). Juntas, essas três entidades trabalham pelo 
desenvolvimento e fortalecimento da atividade cooperativista 
no Brasil.

Com foco na eficiência e competitividade, MS 
adere ao Agro+, do Ministério da Agricultura
Mato Grosso do Sul passou a fazer parte do Plano Agro+, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
criado com o objetivo de desburocratizar e melhorar a 
competitividade do agronegócio nacional. A solenidade de 
adesão do Estado a iniciativa do Governo Federal foi no final 
da tarde desta quinta-feira (21.9) no Centro de Convenções 
Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e 
contou com a presença do ministro Blairo Maggi e do 
governador Reinaldo Azambuja. O presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, prestigiou o evento.

Filiação ao MS Competitivo
Em setembro, ocorreu a eleição do Conselho Superior do MS 
Competitivo e o presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), Edison Araújo, foi 
reconduzido ao cargo de presidente pelo triênio 2017-2020.
Durante a reunião também foi aprovada a filiação do Sistema 
OCB/MS, em busca da excelência na gestão, uma vez que 
desenvolve um trabalho estruturado com as cooperativas, por 
meio do PDGC - Programa de Desenvolvimento de Gestão 
de Cooperativas. 
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II Sinatex
O II Sinatex - Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos com o 
tema "Inovação e Sustentabilidade" e envolvimento dos cursos 
de Farmácia, Nutrição, Tecnologia em Alimentos e Ciências 
Biológicas da UFMS, além de algumas instituições parceiras, 
professores, pesquisadores, profissionais do agronegócio, 
produtores rurais, comunidades tradicionais e empresas do 
ramo alimentício ocorreu nos dias 27 a 29 de setembro de 
2017, no Auditório do LAC na UFMS, Campo Grande -MS, 
com o apoio do Sistema OCB/MS.

Palestra com especialista em Enem
De 19 de setembro a 06 de outubro, alunos do 9º ano do 
ensino fundamental e todo Ensino Médio puderam assistir à 
palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia em seis 
cidades do Mato Grosso do Sul.
Esse ciclo de palestras é promovido pela Sicredi Pantanal MS 
com apoio do Sistema OCB/MS, que irá beneficiar alunos de 
escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, 
Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.

Institucional
No mês de setembro, a assessoria orientou a respeito de constituição de cooperativa, Funrural, 
governança cooperativa, isenção de IPTU, prestadores de serviço não cooperados, além da  emissão 
de  pareceres e deliberação  sobre diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.
Participação da banca de julgamento do Prêmio Regional da Qualidade oferecido pelo MS Competitivo;
presença na Vídeo Conferência da Reforma Trabalhista organizada pela CNCOOP; participação no 
workshop e cerimônia do PQG em Campo Grande
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Sindical
Neste mês de setembro a assessoria jurídica sindical realizou reuniões com Sintracoop/MS, no intuito 
de resolver as negociações para o aditivo à convenção coletiva de trabalho do período                       
2017/2018;

- Através da Comissão de Negociação Permanente – CNP, participou e intermediou os seguintes 
acordos e reuniões:
Fechamento do acordo coletivo de trabalho com as cooperativas de crédito do sistema Sicredi;
Reunião com cooperativas do Ramo Agro interessadas na confecção de acordos coletivos de trabalho;
Acompanhamento dos acordos coletivos de trabalho das cooperativas Lar, Coamo, Coorlms, 
Coopasol, Coplacana, Coopavil, Coopergrãos, Cooperativa Central Aurora de Alimentos, Sicoob 
Horizonte; 

- Assessoramento e esclarecimento de dúvidas de diversas Cooperativas.
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Atividades
Em setembro foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como orientação 
sobre impostos, tributação, avaliação de balancetes e demonstrações 
contábeis.  Além de orientações a grupos interessados em constituir 
cooperativas.
Neste mês, também foi proferida uma palestra na área contábil aos 
alunos do Aprendiz Cooperativo.
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- 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

-Reunião com o Senai para alinhar informações sobre os curso que o SENAI pode disponibilizar para atender 
a AURORA em São Gabriel do Oeste.
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- Reunião com Escola E. Joaquim Vaz de Oliveira (antiga Dom Bosco), para conhecer a nova estrutura da escola, 
verificar o andamento de seus projetos e alinhar sua participação no encontro estadual do programa Cooperjovem.

-Reunião com Escola. M. Delmiro Salvione Bonin para verificar o andamento de seus projetos e alinhar sua 
participação no encontro estadual do programa Cooperjovem.

-Reunião de avaliação projeto Cooperativa Amiga da Criança para avaliar o andamento dos trabalhos com o projeto 
de tênis (cooperativa amiga da criança) e alinhar a forma de trabalho para 2018.

-Reunião sobre Projeto Pipa para avaliar o andamento do projeto de aulas de informática e alinhar critérios para sua 
continuidade.
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MBA 2016-2017 -  Disciplina: Gestão de Estoques, Suprimentos e Serviços e Logística em 
Cooperativas         
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Contabilidade Gerencial 
Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's - Lançamento dos projetos do 
exercício 2018 no Sistema GDH (16h)
LÍDERES DDOS 2017/2018 - Disciplina: Marketing Pessoal e Oratória 
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Negociação e Gestão de Conflitos 
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Inteligência Emocional    
LÍDERES SGO 2017/2018 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo 
Programa de Formação de Conselheiros Ramo CRÉDITO - Estratégia de Inovação
COOPLAB 2017/2018 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo   
Curso de NR 11 - Operador de Munk (8h) - Cergrand DDOS    
SIPAT - Direção Defensiva (8h) - Coeso (Aquidauana)      
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem (16h) - Cooasgo SGO - Turma II  
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura (8h) - Reciclagem - Coeso (Aquidauana) - Turma II  
SIPAT (2h) - Copacol CGR - Turma I       
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - SEP (40h) - Cergrand 
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio (20h) - Cooperoeste SGO    

Novas turmas do Programa de Líderes 
começam em Setembro
Iniciaram as aulas do Programa de Desenvolvimento de 
Líderes Cooperativas em Dourados e Campo Grande, que foi 
desenvolvido para atender a demanda que os dirigentes, 
conselheiros e executivos dos mais diversos segmentos de 
cooperativas possuem sobre gestão de pessoas e liderança. 
Vem de encontro aos anseios desse público, que possui 
imediata necessidade de se atualizar nas modernas técnicas 
administrativas e estilos de liderança, preparando-os para os 
desafios diários que o mercado cada vez mais competitivo os 
impõe.

CoopLab começa em Dourados
Em setembro começaram as aulas do CoopLab, um 
laboratório de inovação e gestão de negócios para 
cooperativas.
A formação dos líderes e gestores tem como propósito 
desenvolver projetos de inovação e melhoria da gestão de 
cooperativas do Sistema OCB/MS para que gerem impacto 
positivo com foco na produtividade e geração de valor para os 
negócios, cooperados e sociedade.
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Em setembro ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas cooperativas: Unimed Corumbá, Cooasgo
 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 aplicação do Programa de Acompanhamento de Gestão da 
Cooperativas PAGC nas cooperativas Coeso , Cooperbid, Uniprime Dourados, Sicredi Centro 
Sul e Copasul.
Foi apresentado o funcionamento do PDGC para cooperativa CEMAR e o convite para participa-
ção na videoconferência sobre o Ramo Educacional.
Aplicação de questionário do programa de monitoramento PAGC I a Coopertáxi.
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OUTRAS ATIVIDADES

Palestra de Cooperativismo em Mundo Novo

Solicitação de Registro da Cooperativa Coopeverde

Reunião com Sebrae e UCDB e SENAR a respeito do Seminário de 
Agricultura ocorrido em Dourados 

Participação em Workshop Trabalho em Equipe  para demonstrar por 
meio de palestra alguns pontos importantes sobre liderança, autoridade, o papel do líder na organização e algumas atitudes 
para tornar uma instituição mais forte e organizada

Participação na Assembleia de Constituição da Cooperativa de Carne Bovina do MS no Sindicato Rural;

Participaçã no workshop e cerimônia do PQG na Capital       

Orientação sobre os processos de formalização da cooperativa de consumidores de produtos orgânicos, transporte de 
cargas, psicultores e laticínio

Reunião do Conselho - MS Industria para representar os interesses do cooperativismo na concessão de incentivos fiscais 
para os setores da indústria e comércio.

Participação no Seminário do Leite para cooperativas para auuxiliar a organizar as cooperativas do ramo agro que atuam no 
setor leiteiro, para fortalecimento da atividade.

Reunião da Câmara Setorial do Leite de MS para discutir a programação 2018 da semana do leite, videoconferência com a 
ABRALEITE e formação do grupo coordenador do Pró-genética e Pró-fêmea MS.

Inauguração da Galeria de Ex-presidentes da Unimed Corumbá

Reunião Elaboração Diretriz Nacional da Área Finalística do Sescoop em Brasília;

Revisão do Plano de Trabalho 2018 do Sescoop/MS com acompanhamento de técnico do Sescoop Nacional;

Workshop do Agronegócio na UNISOCIESC em Joinville/SC.



Relatório 
Mensal

(67) 3389.0200
w w w . o c b m s . o r g . b r

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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