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Sescoop/MS forma 
primeira turma do 
Programa Aprendiz 
Cooperativo

Palestra “Ética no contexto 
das organizações

D e s t a q u e s d e s t a e d i ç ã o

Dia 31 de outubro, ocorreu a formatura da 
primeira turma do Programa Aprendiz 
Cooperativo que beneficiou cerca de 25 
jovens.

No dia 27 de outubro, o Sistema 
OCB/MS promoveu a palestra “Ética no 
contexto das organizações com a 
filósofa Terezinha Azerêdo Rios.
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Participação em reuniões e eventos
No mês de outubro, o Sistema OCB/MS esteve presente em dezoito reuniões e eventos 
relacionados ao governo estadual, conselhos e instituições.

Reuniões e eventos: 

• SEMADE – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar reunião com secretário Adjunto sobre processos de Outorga de direito de uso de águas;

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião deliberativa sobre possibilidade de a Iagro fornecer 
informações sobre as espécies (bovinos, equídeos, ovinos, aves, suínos etc.) pelo site com objetivo de unificar 
informações e julgamentos de processos;

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Reunião do Superintendente Regional de MS Sr. 
Mario Alexandre de Pinna Franzeto e presidente do Sistema OCB/MS Sr. Celso Regis sobre alinhamento de ações 
institucionais e Censo Agro 2017,

• FUNDEMS – Fundo para o desenvolvimento das culturas do milho e soja reunião do Conselho gestor com 
deliberações sobre a utilização dos recursos, para promover eventos de transferência de tecnologias, e divulgar as 
ações de fomento da produção, do comércio e da abertura de novos mercados, com a finalidade de fortalecer e 
desenvolver as cadeias produtivas de milho e de soja em Mato Grosso do Sul, realizado na SEMAGRO;

• FIEMS – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, reunião onde foram divulgados os 
recursos ainda disponíveis do FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste com a participação 
da FAEMS, FAMASUL, AMEMS, SEBRAE, Banco do Brasil e SEMAGRO; e em outra ocasião para encontro para 
sanção do projeto de convalidação dos incentivos fiscais, com participação do Governador do Estado, Secretário da 
Semagro, entidades representativas Fecomércio, Faems, Amems e Sebrae;

• Câmara Municipal de Campo Grande, audiência pública para apresentar e colher subsídios para a 
elaboração do projeto de Lei do Plano Diretor da Capital;

• Encaminhamento de ofícios aos Deputados Federais eleitos pelo Mato Grosso do Sul, solicitando apoio na 
aprovação do PLP 100/2011, o projeto permite que as cooperativas de crédito possam captar depósitos de 
disponibilidades de caixa de prefeituras e de outros entes públicos municipais;

• IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, tratando sobre licenciamento ambiental e 
outorga de direitos de uso de recursos hídricos em projetos de cooperados;

•  SANESUL – Empresa de Saneamento básico de Mato Grosso do Sul, diretoria de operações comerciais 
Sr. Onofre Assis tratando de Convênio com Cooperativa de Crédito;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, Coordenadoria Agropecuária Sr. Cleverton, tratando sobre 
CFOP aprovado pelo CONFAZ e sua regulamentação no Estado, a pedido de cooperativa do ramo Agropecuária;
e em outra ocasião com a coordenadoria de Regimes Especiais, tratando sobre liberação de pleito realizado por 
cooperativa do ramo agropecuária;
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• Reunião da Comissão que trata da minuta que reforma o Estatuto da OCB/MS, 
realizada na sede em Campo Grande;

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, discussão sobre a portaria 
Nº 2.914 do ministério da Saúde com a presença de representantes das Águas Guariroba, 
Agereg e coordenadoria de vigilância em saúde da SESAU;

•  UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, reunião com o professor Reginaldo obtendo informações 
para viabilizar a realização de atividades em parceria no programa Aprendiz Cooperativo; 

• CESA - Conselho Estadual de Sanidade Animal,  reunião Extraordinária realizada na sede da IAGRO – 
Agencia Estadual de Defesa Animal e Vegetal, com deliberação do novo sistema de identificação de equinos – 
Resenha Virtual;

• CEDRS/MS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável reunião com a presença do 
Secretário de Estado Sr. Jaime Verruck, com deliberações do convênio MAPA/Agraer no valor de R$ 5.299.282,00, 
Situação do programa nacional de crédito fundiário e uso de máquinas e equipamentos em benefício dos agricultores 
familiares através de cooperativas inclusive.

• Reunião do Conselho Diretor da OCB/MS e do Conselho de Administração do Sescoop/MS.
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World Coop Management
Conselheiros do Sescoop/MS participaram do World Coop 
Management, congresso elaborado para profissionais que 
buscam manter-se atualizados sobre os conceitos e estratégias 
de atuação nos negócios do setor. O encontro está entre os 
mais importantes do segmento cooperativista do país, ocorreu 
nos dias 2 e 3 de outubro, no Espaço de Eventos Unimed-
BH, em Belo Horizonte.

OCB/MS firma convênio com Unigran 
Educacional
O Sistema OCB/MS na busca de ampliar as oportunidades de 
desenvolvimento e valorização das pessoas por meio do 
acesso a capacitação e formação profissional, vem 
direcionando esforços para viabilizar convênios e parcerias 
com instituições de ensino e formação profissional. 
Considerando essa necessidade, no dia 01 de setembro de 
2017, a OCB/MS firmou um Termo de Convênio com a 
instituição de ensino superior UNIGRAN Educacional, com 
vigência até 30 de junho de 2018
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Crescimentum Leadership Summit
Nos dias 24 e 25 de outubro, em São Paulo, ocorreu o 
CLSummit, um evento anual que reune os mais conceituados 
profissionais do Brasil e do mundo, para compartilhar 
conhecimento e as mais modernas e inovadoras abordagens 
que influenciam transformações no mundo corporativo. A 
cada ano keynotes de renome internacional e um poderoso 
line-up de profissionais, consultores, professores e pessoas 
inspiradoras se reunirão a fim de desconstruir e reconstruir 
paradigmas que impulsionem líderes e organizações a alcançar 
resultados extraordinárias. Em 2017, o tema foi Cultura 
Organizacional e Liderança.

Palestra “Ética no contexto das organizações 
No dia 27 de outubro, o Sistema OCB/MS promoveu a 
palestra “Ética no contexto das organizações com a filósofa 
Terezinha Azerêdo Rios, que fez mestrado em Filosofia da 
Educação pela PUC-SP e doutorado em Educação pela USP. 
Autora dos livros Ética e Competência, Compreender e 
ensinar – por uma docência da melhor qualidade (Cortez 
Editora) e Filosofia na escola – o prazer da reflexão, em 
parceria com Marcos Lorieri (Editora Moderna) e colunista da 
revista Nova Escola.

Showtec 2018: Lideranças destacam trabalho 
da comunidade científica no campo
O Showtec 2018 foi lançado dia 31 e como o próprio nome 
diz, é um evento que promove um ‘show’ de tecnologias para 
o agronegócio e na 22ª edição traz como tema ‘Carbono 
Zero’. O evento foi prestigiado pelo presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis.
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Institucional

-Atendimento a interessados em formar cooperativa do Ramo AGRO na cidade de Aquidauana/MS, foi 
orientado para que o grupo faça um plano de negócios e após as devidas considerações encaminhar 
pedido de palestra para o Sistema OCB/MS.

-Atendimento ao Advogado: Diego Rios, que demonstrou interesse em atuar no Cooperativismo, o 
mesmo irá se inteirar mais do assunto e posteriormente encaminhará portfólio dos serviços que possa 
oferecer às cooperativas para ser divulgado.

-Participação no Curso de Gestão de Risco, controles internos e governança no setor público de acordo 
com a IN conjunta CGU/MS nº 001/2016 dias 19 e 20 de outubro de 2017 em Brasília, com a finalidade 
de  desenvolver tal atividade no SESCOOP/MS, uma gestão também orientada com base em risco, o 
Curso em questão propôs uma abordagem simples, objetiva e prática sobre gestão do risco, o que nos 
trás como reflexão que a adoção de tal medida aprimora e dá mais assertividade na tomada de decisão. 
A aplicabilidade no Sescoop/MS é de 100%, a U.N irá elaborar uma diretriz e um manual de gestão do 
risco nacional, com tal subsídio cabe a nós praticar em todas as áreas e todos os níveis a gestão do risco 
para que mesma se torne uma prática comum na nossa organização.

26/10 – Atendimento ao Sr. Fernando, diretor da Uniodonto CG, que solicitou informações de como 
conduzir a implementação do Regimento Interno na Cooperativa.

26/10 – Licitação por meio do Pregão presencial para aquisições de passagens aéreas e serviços 
correlatos à agências de viagens.

-Manifestação e orientação quanto a destinação das aplicações financeiras da cooperativa Coprasul.
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Workshop sobre a Reforma Trabalhista

No dia 23 de outubro, na Casa do Cooperativismo, ocorre o 
Workshop sobre a Reforma Trabalhista – panorama geral e 
aplicabilidade na rotina da cooperativa, que é destinado a 
gestor de RH, contador e advogado. O assessor jurídico da 
OCB/MS, Dr. José Vigo foi  quem ministrou o curso 

-Participação no módulo do Programa de Formação de Agentes de Desenv. Humano - ADH's
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Jornais Impressos: 12
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Mídia Espontânea: R$ 65432,00
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Atividades
Em outubro foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como orientação sa 
direitos ao FGTS, avaliação de demonstrações contábeis, incidência de 
CSLL no faturamento, dentre outras orientações.
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- Reunião do Fórum Estadual da Aprendizagem para acompanhar as ações pertinente a aprendizagem em MS.

Facebook e Site
Curtidas: 2502
Acessos ao site: 2959

Sescoop/MS forma primeira turma do 
Programa Aprendiz Cooperativo
Dia 31 de outubro, ocorreu a formatura da primeira turma do 
Programa Aprendiz Cooperativo que beneficiou cerca de 25 
jovens. Esse programa foi desenvolvido com com o intuito 
que vai além de uma obrigação legal, e sim como uma ação 
de desenvolvimento social, que efetiva o direito de acesso ao 
trabalho decente e permite a formação e a inserção de jovens 
no mercado de trabalho. Além disso, durante a fase de 
aprendizagem, os jovens terão a oportunidade de conhecer a 
estrutura e o funcionamentto de uma cooperativa, vivenciar a 
doutrina do Cooperativismo e descobrir que o programa 
contribuirá para a construção de sua trajetória de vida. 
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Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Gestão Econômica e Financeira
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Gestão Financeira
LÍDERES SGO 2017/2018 - Disciplina: Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
LÍDERES DDOS 2017/2018 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
CoopLAB 2017/2018 - Disciplina: Oratória; Visão de Negócios e Cultura da Inovação
LÍDERES CGR 2017/2018 - Disciplina: Marketing Pessoal e Oratória
LÍDERES DDOS 2017/2018 - Disciplina: Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Programa Formação de PRESIDENTES 2017-2018 - Disciplina: Gestão Focada em Resultados 
LÍDERES CGR 2017 - Missão de Estudos
Curso de Excel Avançado 
Palestra Motivacional - 5 Lições do Rock
Curso de NR 12 - Operador de Motosserra 
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio 
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Reciclagem
Workshop sobre a Reforma Trabalhista – Entendendo a reforma trabalhista – panorama geral e 
aplicabilidade na rotina da cooperativa

      

Alunos do Programa de Líderes viajam em 
missão de estudos
Os alunos do Programa de Líderes do Sistema OCB/MS 
viajaram em uma missão de estudos para conhecer 
cooperativas com experiências de sucesso. Esta viagem que 
teve cerca de 30 participantes foi o fechamento do programa.

Ações centralizadas
No mês de outubro de 2017, o SESCOOP/MS capacitou 398 pessoas, em 5 cursos livres e 10 disciplinas 
de programas, totalizando 236 horas, sendo incluso nestes números 2 palestras, 1 workshop e a missão de 
estudos do líderes. Iniciou-se também neste período o curso de Excel que terá o seu encerramento só em 
Novembro completando uma carga horária de 40h com 20 inscritos. 

Ações descentralizadas
Sicredi Centro Sul MS realizou uma ciclo de palestras sobre felicidade de inovação. Apresentaram oportunidades de 
negócios oferecidas pelo Sicredi, com o objetivo de atender as expectativas do público jovem, no que tange suas 
necessidades financeiras frente ao futuro.

 LAR – unidades de Dourados e Ponta Porã, promoveu um Curso de Relacionamento para colaboradores para 
desenvolver comportamentos e atitudes que envolvam as relações interpessoais, de forma a humanizar as atividades das 
unidades operacionais.

CVALE – unidade de Caarapó, realizou o curso de NR 23 Brigada de Incêndio - Formação para capacitar, atualizar e 
certificar profissionais em conformidade com a NBR 14276, nas ações de prevenção e combate a princípios de 
incêndios. Cooperativa CVALE – unidade de Rio Brilhante promoveu o Curso de Pá Carregadeira para instruir quanto a 
utilização da pá carregadeira de forma segura e eficiente dotando os participantes de conhecimentos tecnológicos, 
habilidades da operação e manutenção da pá carregadeira de acordo com a NR 11.

Hospital Unimed realizou o curso de Urgência e Emergênciapara capacitar os colaboradores para realizar atendimento 
aos pacientes em situações críticas de qualquer origem, para atuar com rapidez, eficiência, conhecimento científico, e 
habilidade técnica no desempenho de suas ações. Contribuindo para qualidade do atendimento do Pronto Socorro.
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Em outubro ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) nas Coopur
 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.
Também foram finalizados os relatórios e apresentações das cooperativas: Coorlms, Coopur e 
Unimed Três Lagoas.
Neste mês também ocorreu aplicação do Programa de Acompanhamento de Gestão da 
Cooperativas PAGC nas cooperativas: Coopersul, Cergrand, Cooperfron, Coopersa, Cooperbai
A cooperativa Cemar foi orientada a respeito do preenchimento do questionário do PDGC.
Visita nas cooperativas: Copper, Copamis, Cooperrica e Coopecri para coleta de informações 
pendentes para o Censo.
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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.
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-Reunião com as cooperativas para alinhar campanha de Natal

Professores se reúnem em Encontro Estadual 
do Programa Cooperjovem
No dia 06 de outubro, na sede do Sistema OCB/MS, ocorreu 
o Encontro Estadual do Programa Cooperjovem que reuniu 
mais de 100 participantes, que teve o objetivo de refletir 
sobre educação cooperativa à luz do programa cooperjovem, 
promover trocas de experiências entre escolas, bem como 
discutir aprimoramentos. 

Dia da Criança Saudável
Dando continuidade as comemorações do mês da criança, a 
Unimed Campo Grande, com o apoio do Sistema OCB/MS, 
realizou a 2ª edição do “Dia da Criança Saudável”. A ação foi 
gratuita, aberta ao público infantil, no Parque das Nações 
Indígenas – no redondo próximo ao lago.
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-Reunião com Sebrae UCDB e SENAR a respeito do Seminário de Agricultura Familiar acontecido em Dourados para 
definir ações conjuntas a respeito  do (Seminário de Agricultura realizado em Dourados) para a próxima reunião e 
apresentação para as Cooperativas selecionadas para participarem do projeto. 

-Reunião na Unimed Dourados para divulgar os serviços oferecidos pelos Sescoop/MS e estreitar as relações para divulgar 
os serviços oferecidos pelos Sescoop e estreitar as relações com a cooperativa de grande representatividade na área de 
saúde.

-Reunião com Cooperativas da atividade leiteira do MS para orientar ao grupo das cooperativas na possível constituição de 
uma central ou federação.

-Reunião com Cooplaf, Coproaf, Sebrae para discutir o avanço no processo de organização das cooperativas do setor. 

-Palestra no Assentamento Corguinho para apresentar as particularidades do cooperativismo e discutir a possibilidade de 
constituição de uma cooperativa na localidade.

-Palestra na I Semana Acadêmica do curso de Administração Pública do UEMS sobre cooperativismo como fator de 
desenvolvimento.

-Assessoria da AGO/AGE da Copper

- Participação no Treinamento eSocial no sistema Totvs para as Unidades Estaduais, com o objetivo de capacitar o usuário a 
utilizar os recursos do Sistema Totvs RM de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e 
correlaciona-los com o layout elaborado para o eSocial.

-Participação na vídeoconferência para tratar do acórdão 699, para um alinhamento das ações com Sescoop 
Nacional.

-Atendimento a interessados em formar cooperativa do Ramo AGRO na cidade de Aquidauana/MS, foi orientado 
para que o grupo faça um plano de negócios e após as devidas considerações encaminhar pedido de palestra para o 
Sistema OCB/MS.

-Participação no Curso de Gestão de Risco, controles internos e governança no setor público de acordo com a IN 
conjunta CGU/MS nº 001/2016 dias 19 e 20 de outubro de 2017 em Brasília, com a finalidade de  desenvolver tal 
atividade no SESCOOP/MS, uma gestão também orientada com base em risco, o Curso em questão propôs uma 
abordagem simples, objetiva e prática sobre gestão do risco, o que nos trás como reflexão que a adoção de tal 
medida aprimora e dá mais assertividade na tomada de decisão. A aplicabilidade no Sescoop/MS é de 100%, a U.N 
irá elaborar uma diretriz e um manual de gestão do risco nacional, com tal subsídio cabe a nós praticar em todas as 
áreas e todos os níveis a gestão do risco para que mesma se torne uma prática comum na nossa organização.

-Palestra institucional sobre o Sistema OCB/MS para o Curso de Formação de Jovens Lideranças da Aprosoja com a 
finalidade de explicar como é a atuação do Sistema OCB/MS.

-Participação no lançamento do livro Tributação Federal no Agronegócio do advogado campo-grandense, especialis-
ta e Mestre em Direito Tributário e professor de Direito Tributário, Leonardo Loubet. 

-Participação do I Seminário Nacional de Autogestão para Cooperativas de Transporte em Brasília/DF. O seminário 
reuniu 150 participantes de 16 estados brasileiros oriundos das cooperativas de transporte de cargas e passageiros e 
técnicos das unidades estaduais do Sescoop, incluindo do MS.
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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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