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Sistema OCB premia as 
cooperativas mais bem 
geridas do Brasil

Somoscoop: o orgulho de ser 
cooperativista

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

A palavra gestão tem muitos significados. Eles vão 
desde conduzir e cuidar até administrar e gerir um 
negócio. No cooperativismo, além desses 
conceitos, o vocábulo significa, ainda, algo muito 
especial.

Muita gente por aí ainda não se deu conta de 
que boa parte daquilo que consome – desde 
serviços até produtos de primeira necessidade 
ou itens de alto valor agregado – foi produzido, 
transportado ou comercializado por uma 
cooperativa.

 9 REUNIÕES
com entidades e
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Participação em reuniões e eventos
No mês de outubro, o Sistema OCB/MS esteve presente em nove reuniões e eventos 
relacionados ao governo estadual, conselhos e instituições.

Reuniões e eventos: 

• Lançamento oficial da EXPO 2018 realizado na Terra Nova Eventos em Campo Grande com a presença 
de representantes da Secretaria do Cooperativismo do Ministério da Agricultura, da ARAIBY, do Secretário de Estado 
Jaime Verruck, da Agraer, do Secretário Municipal Luiz Buainain  e de diversas entidades Estaduais que representam 
o Agronegócio; 

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal reunião ordinária com deliberações sobre eleição do 
representante no GEASE, Regulamentação dos Lanifícios, Programa Estadual de Animais Aquáticos, julgamentos e 
distribuição de novos processos em 2º instância;

• FUNDEMS – Fundo para o desenvolvimento das culturas do milho e soja, e deliberação do conselho nº 
060 aprovando seleção, por meio de edital de chamamento público de projetos de eventos com publicação no 
diário oficial em 07 de novembro de 2017;

• APROSOJA MS – Representantes do Sistema OCB/MS e da OAB/MS participando na composição da mesa 
eleitoral, coletora e apuradora na eleição para escolha da diretoria executiva, conselho fiscal e conselho consultivo da 
Associação dos produtores de Soja do Mato Grosso do Sul, realizada na sede da FAMASUL;

• Reunião da Comissão Consultiva dos entes privados do Seguro Rural – PSR realizada na sede da FAMASUL 
com a presença de representes do MAPA, CNA, Secretaria da Agricultura do Paraná, Governo do Estado de MS, 
Federação da Agricultura de Goiás, BB, Embrapa, Sindicato dos corretores, Reflore, Federação da Agricultura do PR 
e presidente da FAMASUL, avaliando os avanços de cada região na contratação de Seguro;

• SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar Reunião com a Superintendência de Agricultura com a participação do Presidente da FECOERMS 
– Federação das Cooperativas e Eletrificação Rural de MS, Sr. Jorge Luiz Soares Barbosa, tratando de 
encaminhamentos do Ramo da Infra Estrutura;

• FAMASUL – Participação do MS Agro 2017 com o tema Criando oportunidades, Construindo Soluções, 
realizado pela Famasul com o patrocínio do Senar/MS, Sistema OCB/MS, Sebrae/MS, Granos Corretora, Semagro e 
com recursos do Fundems e Caixa Econômica Federal; 
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• IBGE – Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, levantamento de 
informações sobre a produção Agropecuárias no Estado, bem como os aspectos conjunturais 
que afetam os principais produtos  agrícolas, florestais e pecuária, realizado na sede do IBGE em 
Campo Grande MS;   

• CEDRS/MS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com a 
participação do Superintendente Estadual de Agricultura da SEMAGRO e deliberações sobre 
emenda parlamentar para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, credenciamento para ATER e 
informações do Crédito Fundiário.    
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De 6 a 8 de novembro, em São Paulo, ocorre o HSM Expo 
2017, um encontro que proporciona momentos de 
protagonismo para o desenvolvimento da liderança por meio 
de conteúdos e experiências de aprendizagem que vão 
aprimorar e atualizar seus conhecimentos em temas essenciais 
para sua carreira e negócio. Cooperativistas do Estado 
participaram do evento que conta com mais de 100 palestras 

1º Congresso Acadêmico da Aprosoja/MS 
reúne 800 universitários na capital
“Se o campo não planta, a cidade não janta!”, afirmou a jovem 
Camila Telles, de 24 anos, natural de Cruz Alta, uma das 
palestrantes do 1º Congresso Acadêmico da Aprosoja/MS 
(Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), 
no Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento 
contou com o apoio do Sistema OCB/MS e o presidente 
Celso Régis prestigiou a abertura.

Cooperativas discutem melhorias da 
qualidade da gestão
O Sistema OCB/MS engajado em apresentar ferramentas 
eficientes de gestão, promoveu o Seminário de Excelência em 
Gestão, que tem como objetivo de orientar os participantes a 
fazerem uma autoavaliação da cooperativa baseado no 
Modelo de Excelência em Gestão (MEG) para responderem o 
questionário do PDGC de forma mais assertiva; instruir os 
participantes na realização de um Plano de Melhorias de 
Gestão de suas cooperativas, identificando prioridades de 
implementação a partir das estratégias da organização.
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Seminário Estadual do Ramo Transporte do 
MS
No dia 13 de novembro, na Casa do Cooperativismo ocorre 
o Seminário Estadual do Ramo Transporte do MS que teve 
como objetivo o desenvolvimento e fortalecimento das 
relações institucionais, promoção, interação e organização do 
Ramo Transporte no Estado, além do levantamento dos 
problemas atuais vivenciados pelas cooperativas, bem como 
estabelecimento de prioridades na atuação do Sistema 
OCB/MS, em parceria com as cooperativas, na solução dos 
problemas.

Presidentes participam do programa Portas 
Abertas do Sistema OCB 
Os alunos do Programa de Formação de Presidentes 
participaram  nos dias 21 e 22, do programa Portas Abertas do 
Sistema OCB, que tem o objetivo de aproximar as 
cooperativas do dia-a-dia da OCB, do Sescoop e da 
CNCoop.

Sistema OCB premia as cooperativas mais 
bem geridas do Brasil
A palavra gestão tem muitos significados. Eles vão desde 
conduzir e cuidar até administrar e gerir um negócio. No 
cooperativismo, além desses conceitos, o vocábulo significa, 
ainda, algo muito especial: a busca incessante pela excelência! 
Uma meta que faz parte do processo de melhoria contínua e 
que caracteriza o dia-a-dia de uma cooperativa. Gerir, para o 
movimento cooperativista, é o mesmo que pavimentar uma 
estrada rumo ao futuro.

EBPC celebra cooperação entre teoria e 
prática
Quando o assunto é cooperativismo, a teoria e a prática têm 
andado de mãos dadas pelo desenvolvimento das 
cooperativas brasileiras. E essa parceria – que envolve a rotina 
diária do setor e o estudo científico – foi celebrada de 20 a 22 
de novembro, durante a quarta edição do Encontro Brasileiro 
de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC).

MS Agro 2017: Giannetti apresenta panorama 
econômico para o Brasil
Com a participação de aproximadamente 200 pessoas, entre 
produtores rurais, empresários e profissionais do setor, a 
Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, 
realizou, nessa segunda-feira (20), o MS Agro 2017. Com a 
palestra ‘A nova geopolítica e o realinhamento das estratégias 
nacionais’, o economista, Eduardo Giannetti, traçou um 
panorama positivo para 2018. O evento teve o apoio do 
Sistema OCB/MS e contou com a presença do presidente, 
Celso Régis.
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AGE aprova Orçamento/2018 e Reforma 
Estatutária
Por obrigatoriedade legal, antes do término do exercício, a 
OCB/MS realiza uma Assembleia Geral Extraordinária para 
apresentar a Proposta Orçamentária do ano seguinte e 
deliberar sobre demais assuntos.
Nesta assembleia foi aprovada a Reforma Consolidada do 
Estatuto Social da entidade, colocando-o em alinhamentos 
com as orientações nacionais do Sistema OCB, contemplando 
especialmente aspectos de registro das cooperativas e de 
filiação sindical, e ainda uma nova composição do Conselho 
Diretor que agora passa a ser de cinco membros oriundos de 
ramos distintos, guardando os princípios democráticos e de 
participação efetiva de todos os segmentos do cooperativismo 
sul-mato-grossense.

Sescoop/MS firma convênio com Sesc
Visando sempre o bem-estar das pessoas, o Sescoop/MS 
firmou convênio com o Sesc, no qual os seus colaboradores e 
colaboradores de cooperativas poderão usufruiu do 
atendimento nas diversas áreas de atuação do Sesc: Educação 
Regular (Ensino Infantil e Ensino Fundamental), Saúde, Cultura, 
Lazer e Assistência, com exceção de Odontologia, mediante 
pagamento de taxas diferenciadas.
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-Atendimento à cooperativa a respeito de responsabilidade 
de dirigente, sobre enquadramento sindical de colaborador, 
reunião sobre contratação de aprendiz e desenvolvimento 
de licitações.

-Pareceres sobre contratos e demais atendimento.
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De 02 a 07 de novembro, a assessoria jurídica sindical participou do IV Seminário Internacional de 
Direito do Trabalho, onde foram discutidos temas relacionados a reforma trabalhista brasileira, bem 
como em outros países da Europa.

No dia 13/11, foi realizada mesa redonda no Ministério do Trabalho juntamente com o Sintracoop/MS e 
Cooperativa Aurora, no intuito de finalizar a negociação coletiva para ajuste do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2017/2018.

Durante o mês, ainda foram realizadas reuniões com Sintracoop/MS referente a negociação coletiva 
2017/2018, bem como deliberação da contraproposta, apresentada pelo respectivo sindicato, em 
assembleia no dia 27/11 cuja qual foi parcialmente aprovada.

Por fim,  houve o atendimento e solução de dúvidas de diversas cooperativas que entraram em contato 
com esta assessoria.
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Atividades
Em novembro houve a participação no Seminário do Ramo Transporte 
de MS, como também  foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como orientação 
sobre INSS, ISS, CSLL e Lucro Real.
Além de análises de balancetes de demonstrações contábeis.
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Clipping
Jornais Impressos: 9
Sites: 123
Mídia Espontânea: R$ 77345,00
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SocialMonitoramento Capacitação

Facebook e Site
Curtidas: 2798
Acessos ao site: 2721
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Somoscoop: o orgulho de ser 
cooperativista
Muita gente por aí ainda não se deu conta de 
que boa parte daquilo que consome – desde 
serviços até produtos de primeira necessidade 
ou itens de alto valor agregado – foi produzido, 
transportado ou comercializado por uma 
cooperativa. Isso quer dizer que bem antes de o 
sol nascer, já tem cooperado trabalhando duro 
para alimentar, vestir e facilitar a vida de milhares 
de famílias brasileiras.
O lançamento da campanha foi em Brasília, no dia 21 de novembro, e 
contou com a presença da Assessoria de Comunicação do Sistema 
OCB/MS.
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Nova Turma do Programa Aprendiz 
Cooperativo começa em Naviraí
Uma nova turma do Programa Aprendiz Cooperativo 
começou em Naviraí. Essa é uma ação de desenvolvimento 
social, que efetiva o direito de acesso ao trabalho 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 
funcionamento de uma cooperativa, vivenciar a doutrina do 
Cooperativismo e descobrir que o programa contribuirá 
para a construção de sua trajetória de vida. 

- Participação no GT de Aprendizagem em Brasília com representantes de unidades estaduais, nacional e da 
FNQ, com o objetivo de debater a diretriz nacional da aprendizagem e formação profissional, bem como a 
integração entre as “frentes de trabalho” da área finalística do Sescoop.
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Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Gestão de Projetos
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Plano de Negócios
LÍDERES SGO 2017/2018 - Disciplina: O Líder como Agente Transformador
LÍDERES DDOS 2017/2018 - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
CoopLAB 2017/2018 - Disciplina: Gestão por Resultados
MBA 2016-2017 - TCC - Elaboração de Projetos de Pesquisa e Governança Corporativa em 
Cooperativas
LÍDERES CGR 2017/2018 - Disciplina: Educação Cooperativa
LÍDERES DDOS 2017/2018 - Disciplina: Gestão da Inovação
Programa Formação de PRESIDENTES 20172018 - Disciplina: Gestão de Sustentabilidade Financeira
LÍDERES CGR 2017 - Disciplina: Liderança Situacional
Programa de Formação de Conselheiros Ramo AGRO - Governança Cooperativa
CoopLAB 2017/2018 - Disciplina: Comunicação Corporativa
LÍDERES CGR 2017/2018 - Disciplina: Gestão da Inovação
LÍDERES SGO 2017/2018 - Disciplina: Educação Cooperativa
Curso de Excel Avançado 
Curso de Educação Financeira (16h) - Sicredi Pantanal - Aquidauana/MS
Curso de Matemática Financeira usando HP 12C (30h) - CGR
Curso de Educação Financeira (16h) - Sicredi Pantanal - Maracaju/MS
Curso de Contabilidade Cooperativa - Fechamento de Balanço (16h)
Curso de Matemática Financeira usando HP 12C (30h) - CGR 
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - SEP - Reciclagem (16h) - 
Copasul (Naviraí)

Ações centralizadas
No mês de novembro de 2017, o SESCOOP/MS capacitou 415 pessoas, em 7 cursos livres e 14 disciplinas 
de programas, totalizando 368 horas, sendo incluso nestes números 2 seminários e o Programa Portas 
Abertas. Deu-se continuidade ao curso de Excel, completando uma carga horária de 40h com 20 inscritos. 

Ações descentralizadas
Unimed Campo Grande promoveu a Atualização Técnica de Procedimento em Enfermagem que teve como objetivo 
capacitar  enfermeiros do Hospital Unimed Campo Grande, à partir de uma revisão e atualização dos principais 
procedimenos de enfermagem, garantindo assim qualidade nos serviços prestados.

Unimed Campo Grande realizou o SAVC/ACLS - Suporte Avançado de Vida Cardiovascular , que teve como objetivo 
capacitar  enfermeiros do Hospital Unimed Campo Grande, demonstrando e treinando habilidades de atendimento em 
situações de emergência cardiovasculares em adultos, baseado nas diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia, 
American Herta Association – AHA/ACLS.

A Federação das Unimed de MS promoveu o Curso de ACLS - Advanced Cardio Life Support,  que foi direcionado 
para médicos cooperados formados da Federação das Unimed’s, alunos cursando o último ano da faculdade e 
enfermeiros formados, porém estes cientes dos procedimentos restritos e autorizados somente aos médicos formados.

A Unimed Campo Grtande realizou o Curso P.H.L.S. – Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma, teve como objetivo 
capacitar  médicos graduados, independente de  suas especialidades, no atendimento pré-hospitalar a vítimas de trauma 
de qualquer natureza. 
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-Em novembro ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) na Coorlms, onde foram apresentados os slides  da 
cooperativa divididos nas categorias: Resultado, tesouraria  e capacidade de pagamento, acrescen-
tadas as considerações finais e parâmetros por ramo e  cenário do Paraná. Todas as informações 
com o objetivo de  auxiliar a cooperativa na tomada de decisões para as metas a serem estabeleci-
das e alcançadas.

-Também foi enviado o relatório do PAGCIII a Copertran e Camva.

-Realização de Intercâmbio de conhecimento na Ocepar, referente ao GDA com foco nas 
cooperativas do ramo crédito, para aplicação do programa neste ramo e conhecer as experiências 
e resultados no Paraná.

-Visita técnica do Programa de Acompanhamento de Gestão da Cooperativas PAGC na Coopisc.

- Atendimento via Programa de Orientação em Constituir Cooperativas - POC aos funcionários da 
Usina de Álcool de Ivinhema, fornecendo informações sobre cooperativismo na cidade de 
Dourados.
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-Participação no Workshop sobre Inclusão Social no Cooperativismo para conhecer o trabalho realizado pelo Sescoop/SP 
nos campos da inclusão de pessoas com deficiência e também do Aprendiz Cooperativo, bem como realizar networking 
e benchmarking com a unidade de São Paulo acerca do Programa Aprendiz Cooperativo e ações de Promoção Social.

-Participação no Curso sobre “Projetos de Responsabilidade Social – com foco na agenda 2030 da ONU e suas ODSs 
em estratégias de definição,  monitoramento de objetivos, indicadores, metas, aferição e divulgação de resultados”.
Onde: Sescoop/SP, com representantes de cooperativas de SP, unidade nacional do Sescoop e unidade do Maranhão, e 
representante do Sescoop/MS.
Objetivo: Discutir aspectos ligados à gestão e reporte de projetos sociais que tenham os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – ODS como plano de fundo. 
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OUTRAS ATIVIDADES

-Reunião do Conselho Fiscal da Cncoop realizada em Brasília

-Participação no III Workshop de Governança Fisco-Contábil e Tributária, em Cuiabá com o objetivo de atualizar 
sobre Demonstrações Financeiras e efeitos na ECF, eSocial desafios da implantação e SST (saúde, segurança e 
monitoramento do trabalhador) e Reforma Trabalhista.

-Participação no Curso de Auditoria nas Entidades do Sistema S e o Papel do Tribunal de Contas da União em 
Curitiba, com o objetivo de atender o recente Acórdão n.º 1.904 – Plenário, prolatado em 30/08/2017, o qual tem 
como grande missão realizar diagnóstico das Entidades do Sistema S, visando o aprimoramento da gestão de tais 
entes, e permitindo a construção de um panorama atual em relação aos assuntos oriundos da Solicitação do 
Congresso Nacional, autuada a partir do Requerimento RTG nº 20 de 2017-CTFC

-Participação no 23º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD), com o tema "Propósito: o 
ideal que move o mundo", o CBTD 2017, que trouxe aos participantes reflexões sobre Propósito, Motivação e 
Futuro! Como alcançar realizações profissionais e pessoais com um propósito bem definido; O que move pessoas e 
organizações a fazerem mais e melhor todos os dias? O evento contou com mais de 50 palestras, teve a participação 
de mais de 2 mil pessoas, sendo a grande maioria formada por gestores de RH. Várias cooperativas brasileiras e 
unidades do Sescoop estiveram presentes.

-Videoconferência sobre o SINAC para alinhar as atualizações realizadas pela unidade nacional no SINAC.
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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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