
Relatório 
Mensal

Dezembro de 2017 - edição nº 11



Relatório 
Mensal
Dezembro de 2017 - edição nº 11

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

Reuniões e eventos: 

• FUNDAÇÃO MS – Reunião do Conselho Fiscal, análise de balancete e relatório da auditoria externa; e 
Assembleia Geral Extraordinária com aprovação do Orçamento 2018;

• SEFAZ – Secretaria da Fazenda, reunião junto a coordenadoria de Regime Especial tratando de processos 
em andamento de cooperativas do ramo Agro;

• SEFAS – Secretaria da Fazenda, Coordenadoria Agropecuária, tratando sobre operacionalização fiscal 2018 
na área Agropecuária;

• C VALE – Cooperativa Agroindustrial, reunião com a Gerência Regional Sr. Leandro tratando 
sobreplanejamento das relações institucional para 2018.         
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S Semagro recebe Sistema OCB/MS para tratar 
de demandas e fomento à categoria no 
Estado
O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime 
Verruck, recebeu nesta semana a equipe do Sistema OCB/MS 
(Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Groso do 
Sul), para tratar de demandas da categoria e falar sobre a 
atuação do cooperativismo em Mato Grosso do Sul.

MS já é Coop!
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.
Por isso, foi lançado o movimento SomosCoop, no qual os 
colaboradores do Sistema OCB/MS participaram da 
mobilização através de videoconferência com o Brasil todo. 
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Institucional

-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas e emissão de pareceres sobre contratos e demais 
atendimentos.

Sindical

No mês de dezembro a assessoria jurídica sindical finalizou a 
negociação coletiva com o Sintracoop/MS, estabelecendo o 
índice de reajuste salarial para o período 2017/2018 em 
3,56%. O aditivo à convenção coletiva encontra-se no site do Sistema OCB/MS.

Também houve o atendimento e solução de dúvidas de diversas cooperativas que entraram em contato 
com a assessoria.
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Atividades
Em dezembro houve  atendimentos à cooperativas do Estado, sobre 
diversos assuntos, como orientação sobre INSS, ISS, CSLL, PIS, 
Cofins, CNAE e demais tributos.
Além de análises de balancetes de demonstrações contábeis.
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Clipping
Jornais Impressos: 11
Sites: 131
Mídia Espontânea: R$ 123.500,00
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Facebook e Site
Curtidas: 3223
Acessos ao site: 3141
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Programa de Formação de Presidentes 2017/2018 - Disciplina: Liderando a Mudança e a Renovação 
Organizacional
MBA 2016/2017 - Disciplina: Política Pública e Cooperativismo e Bancas
Curso Básico de Cooperativismo em Corumbá
Nr12 em São Gabriel
Seminário de Líderes

Ações centralizadas
No mês de novembro de 2017, o SESCOOP/MS capacitou 310 pessoas, totalizando 72 horas.

Ações descentralizadas

AURORA
Palestra Motivacional de final de ano: em 01/12/2017, para 140 pessoas.

COPASUL
Palestra de  Mercado - Nova Andradina: em 04/12/2017 para 51 pessoas.
Palestra de  Mercado – Deodápolis: em 05/12/2017 para 50 pessoas.
Palestra de  Mercado – Maracajú: em 06/12/2017 para  49 pessoas.

UNIMED CG
Reanimação do Prematuro em Sala de Parto: em 09/12/2017
Master Business: em 02/12/2017 para 35 pessoas.
Curso de Cuidados com Paciente Crítico para Enfermeiros: dias 02 e 03/12/2017 para 19 pessoas.

SICREDI CENTRO SUL
Seminário Estratégico 2017: em 16/12/2017  para 437 pessoas.

SICREDI UNIÃO MS
Eneagrama aplicado à Liderança: em 06/12/2017 para 11 pessoas.

CVALE
Curso de Pá Carregadeira: dias 06 e 07/12/2017 para 15 pessoas.

5º Seminário de Líderes discute gestão, 
eficiência e competitividade
No dia 8 de dezembro, no auditório da Casa do 
Cooperativismo ocorreu o 5º Seminário de Líderes. Esse 
evento teve o objetivo de ampliar o acesso das cooperativas à 
formação em gestão cooperativista, liderança e gestão de 
pessoas, alinhada as suas reais necessidades, com foco na 
eficiência e na competitividade. E foi prestigiado por lideranças 
do setor e autoridades, como Christiano Bertolotto, 
presidente da Aprosoja/MS, Maurício Saito, presidente da 
Famasul, Jaime Verruck, secretário secretário de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
(Semagro), deputado estadual, Prof. Rinaldo Moderto e Karla Tadeu Duarte 
de Oliveria, gerente geral do Sescoop.
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-Em dezembro ocorreu a Aplicação do PAGCIII (PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO COOPERATIVISTA NÍVEL III) na Copertran, 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 Cooper e Unimed Três Lagoas.

-Reuniões com cooperativas para alinhamento do PDGC e apresentação dos Programas em 
2018.
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-Reunião de Avaliação do Projeto Cooperativa Amiga da Criança e alinhamento das atividades 2018 

Crianças recebem brinquedos do Natal da 
Cooperação
Este ano, o Natal da Cooperação mudou o seu formato e 
teve a adoção de cartinhas de crianças eleita como forma de 
trabalho pelas cooperativas participantes. 
Foram beneficiadas ao todo nove instituições que acolhem 
crianças e adolescentes institucionalizados em Campo 
Grande, conforme indicação do Projeto Padrinho do TJ/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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