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

Reuniões e eventos: 
• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal reunião onde o presidente da IAGRO 
apresentou a portaria/Iagro/MS nº 3.589 de 26 de Fevereiro de 2018, que estabelece a área de atuação das 
Unidades Regionais e Locais da IAGRO, também foram julgados e distribuídos novos processos;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com Superintendente de Administração Tributária, Lauri 
Kener, com a diretoria da CAMVA tratando de assuntos na área tributária; 

• Caixa Econômica Federal, reunião com o presidente do Sistema OCB/MS Sr. Celso Regis e os Gerentes da 
Caixa Srs. Paulo Cesar de Matos e Everton Ferreira tratando sobre alinhamento institucional;

• IBGE - GRUPO DE COORDENAÇÃO DE ESTATÍSTICAS AGROPECUÁRIAS, realização de 
levantamento de informações sobre a produção agropecuária, bem como sobre aspectos conjunturais que afetam os 
principais produtos agrícola, florestais e da pecuária, também avaliação das áreas cultivadas na safra verão 
2017/2018;

• CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, reunião com setor de operações comerciais – 
SECOM, tratando de assuntos ligados a operacionalização dos leilões realizados no Mato Grosso do Sul com 
participação de Cooperativas do ramo Agro;

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, lançamento da TECNOFAM 2018 - Tecnologias e conhecimento para Agricultura Familiar que 
acontecerá na Embrapa em Dourados MS, com a presença do Governador Reinaldo Azambuja, Secretários 
Estaduais, Deputados e Federais e Estaduais, Representantes da Embrapa e demais entidades Estaduais 
representativas;

• CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, reunião com a Gerência de Operações Comerciais de 
Mato Grosso do Sul, Gerência Financeira da Cooperativa Coamo e representante do Sistema OCB/MS tratando de 
operações com leilões;

• FUNDAÇÃO MS – participação da Assembleia Geral Ordinária com a prestação de contas referente ao 
ano 2017 e plano anual de atividades de 2018;

• FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das culturas do Milho e da Soja, reunião do conselho gestor 
com participação do Secretário de Estado Sr. Jaime Verruck e apresentação do balanço contábil do Fundo com a 
finalidade de atender à exigência legal de aprovação de contas relativo ao exercício de 2017; 

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com a coordenação da Unidade de fiscalização da 
Agricultura e Pecuária tratando de assuntos ligados às cooperativas do ramo Agropecuárias;

• Participação da abertura da Dinapec- Dinâmica Agropecuária, promovida pela Embrapa, que teve como 
tema a Agropecuária de Baixo Carbono.
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S Seminário de Excelência da Gestão das 
Cooperativas e no lançamento do Dia C - Dia 
de Cooperar
O Sistema OCB/MS promoveu o Seminário de Excelência da 
Gestão das Cooperativas e o lançamento do Dia C - Dia de 
Cooperar 2018, no dia 27 de março, na Casa do 
Cooperativismo com a presença de cooperativistas de todo o 
Estado..

AGO da OCB
“Como bons cooperativistas, sabemos que é preciso arregaçar 
as mangas e abrir caminhos, criando novos empregos, novas 
formas de ganhar dinheiro, gerar renda e novas oportunidades 
para nossas cooperativas. Ninguém fará isso por nós, 
tampouco resolverá nossos problemas melhor do que nós 
mesmos.”
A frase acima foi dita pelo presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, durante a assembleia geral ordinária da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), ocorrida dia 
28 de março, na Casa do Cooperativismo, em Brasília. 
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-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas e emissão de pareceres sobre contratos e 
demais atendimentos, como consultas sobre assemblei-
as, editais, registros de atas e etc.

Capacita Coop
Em março ocorreu o Capacita Coop, que colaboradores do 
MS estiveram presentes, com o objetivo de discutir, atualizar e 
aprofundar o conhecimento de quem atua com os programas: 
Aprendiz Cooperativo, Cooperjovem e Dia de Cooperar (Dia 
C), além do software do Sistema de Gestão do 
Desenvolvimento Humano (GDH), uma ferramenta capaz de 
administrar, acompanhar, organizar e consolidar as ações de 
treinamentos e de programas de formação e desenvolvimento 
social.
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Atividades
Em março houve  atendimentos à cooperativas do Estado, sobre 
diversos assuntos, como orientações a editais, emissão de notas fiscais, 
impostos e registros de atas.
Além de análises de balancetes de demonstrações contábeis.
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Clipping
Jornais Impressos: 15
Sites: 128
Mídia Espontânea: R$ 145.567,00
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Facebook e Site
Curtidas: 4017
Acessos ao site: 3033
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Reunião sobre o Aprendiz Cooperativo – turma Naviraí, na Faculdade Anhanguera, para avaliar o 
andamento do curso, rever o cronograma, compartilhar boas práticas de acompanhamento dos 
jovens e visitar a turma.
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MBA em Gestão de Cooperativas 2018/2019 – Disciplinas: Cenários Econômicos e Economia de 
Negócios 
Programa de Líderes SGO 2017/2018 – Planejamento e Gestão Participativa – 
CoopLAB CG 2018 – Oratória, Visão de Negócios e Cultura de Inovação 
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Seminário de Contextualização 
Programa de Líderes CG 2017/2018 – Liderança Situacional 
CoopLAB Ddos 2017/2018 – Gestão Financeira 
Programa de Líderes CG 2017/2018 – O Líder como Agente Transformador 
Programa Formação de PRESIDENTES 20172018 - Disciplina: Consolidação das Experiências do 
Programa 
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas - CG 
Programa de Líderes Corumbá 2018 – Cooperativismo Contemporâneo 
Programa de Líderes CG 2018 – Marketing Pessoal e Oratória 
Programa de Líderes Ddos 2017/2018 – O Líder como Agente Transformador;
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (Básico) Reciclagem (16h) em Aquidauana 
NR 05 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidente (20h) em SGO 
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Ações centralizadas
No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 550 pessoas, totalizando 228 horas.

Ações descentralizadas
COOPERATIVA AURORA
• NR 35 Trabalho em Altura, realizado dias 19 e 20/03/2018 em São Gabriel do Oeste-MS, com 
carga horária de 8 horas/aula, com participação de 20 participantes, com o objetivo de atender a legislação 
vigente.

COOPERATIVA SICREDI CENTRO SUL
• Líder do Futuro Executivo, realizado de 19 a 23/03/2018 , com duração de 40 horas, com 
participação de 35 pessoas, no sistema in company em Dourados.

Primeira turma do Programa de Formação de 
Presidentes
Nos dias 16 e 17 de março ocorreu o último módulo do 
Programa de Formação de Presidentes do Sistema OCB/MS, 
que foi desenvolvido para atender a demanda das 
cooperativas de Mato Grosso do Sul para capacitação dos 
presidentes, com foco nas áreas de: governança, 
cooperativismo, estratégia e liderança.
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Visando oferecer um atendimento cada vez melhor, a equipe de analistas percorreu vários 
municípios cumprindo o cronograma do Programa de Visitas 2018. As cooperativas COOPAVIL, 
COCAMAR, COOPERGRÃOS, COOPERAFA, COOPERTRAN, SICREDI CELEIRO; 
COOPEROESTE; AURORA, COOPER SÃO GABRIEL, COOTRASGO foram visitadas para 
ouvirmos suas demandas, levarmos  informações sobre os serviços da Casa,  em especial os 
programas de monitoramento(PAGC, PDGC e GDA) que tem como principal objetivo a 
manutenção da qualidade da gestão e a longevidade das sociedades cooperativas. Também foi 
apresentado o portfólio de cursos oferecidos e o levantamento de demandas que atendam 
diretamente os interesses  das cooperativas na área de capacitação.

ACOMPANHAMENTO DE ASSEMBLEIAS

UNIODONTO  DOURADOS
UNIODONTO CAMPO GRANDE
UNIMED CORUMBÁ
COOPERBAI (Amambai)
COPERTRAN (Angélica)
COOPERSA (Amambai)
COORLMS (CG)
COESO (Dois Irmãos Buriti)
CERCAMPO (Anhanduí)
CERGRAND (Ddos)
COOPEROESTE (SGO)
COOPASOL (Ddos)
CEMAR (CG)
COOPSEMA (Maracaju)
COOASGO (SGO)
COPASUL (Naviraí)
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OUTRAS ATIVIDADES

-POC - Orientação a grupo de Pecuaristas participantes da associação Novilho Precoce, interessado em 
constituir cooperativa para realizar vendas em conjunto.
-Reunião presencial com a CGU sobre o alinhamento do Sescoop/MS e as diretrizes do TCU/CGU;

-Atendimento presencial a grupo de mulheres interessadas em constituir Associação/ONG/Cooperativa para 
oferecer reforço escolar e atividades para crianças carentes da região do Santa Luzia em Campo Grande;

-Participação na abertura da Semana do Empreendedorismo  e Inovação  da UCDB, que teve o objetivo de 
acompanhar apresentação dos cases referente ao papel da universidade nos processos de desenvolvimento 
econômico, social e tecnológico por meio da inovação, pesquisa e empreendedorismo junto às Empresas já 
estabelecidas no Mercado, bem como o Setor Produtivo e Entes de Governo.
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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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