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

Reuniões e eventos: 
• Sindicato Rural de Campo Grande, Encontro de Tecnologias para Pecuária de Corte, 
com a presença do Secretário de Estado da SEMAGRO Jaime Verruck, Presidente da FAMASUL Maurício Saito e 
representantes das instituições do Agronegócio;

• FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, evento sobre o dia A: Plena Erradicação da Febre 
Aftosa no Brasil;

• FUNDEMS – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Culturas do Milho e da Soja no MS, reunião do 
conselho deliberativo e eleição do Diretor Executivo;

• Assembleia Legislativa de MS, Plenário Nelito Câmara reunião da Frente Parlamentar Estadual em defesa da 
segurança alimentar e nutricional;

• CERA – Conselho Estadual de Recursos Administrativos no âmbito de Defesa Sanitária Vegetal, reunião 
com distribuição de 130 processos para análise e parecer dos conselheiros;

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, reunião do Grupo de Coordenação de Estatísticas 
Agropecuárias com realização de levantamento de informações sobre a produção agropecuária, bem como aspectos 
conjunturais que afetam os principais produtos agrícolas, florestal e da pecuária;

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, reunião com Superintendência da Agricultura sobre atividades do CEASA de MS;

• SEMAGRO – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, Apresentação pelo Secretário Jaime Verruck dos resultados relativos aos projetos estruturantes 
de fomento ao Agronegócio;
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S Celso Régis é reconduzido à presidência da 
OCB/MS
No dia 27 de abril ocorreu a AGO- Assembleia Geral 
Ordinária da OCB/MS que reuniu cooperativistas de todo o 
Estado e o superintendente do Sistema OCB, Renato Nóbile. 
O presidente da Casa, Celso Régis abriu a assembleia 
destacando a importância do protagonismo do brasileiro nesse 
ano de 2018, no qual haverá eleições para diversos cargos.

AGO aprova contas do FGCOOP
A transparência é uma das marcas do cooperativismo. Por 
isso, prestar contas é mais do que natural para cooperativas e 
suas representações nas mais diversas esferas. No dia 25, por 
exemplo, o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito 
(FGCoop) realizou sua assembleia geral ordinária (AGO), a fim 
de mostrar os números e resultados referentes a 2017.

Reunião CECO
O Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito (CECO) 
tem um novo coordenador nacional a partir de abril.. Manfred 
Alfonso Dasenbrock, representante do sistema Sicredi, assume 
o lugar de Leo Airton Trombka (Unicred do Brasil), num 
mandato de dois anos.

Lançamento da Agenda Institucional do 
Cooperativismo
Em abril ocorreu o lançamento da Agenda Institucional do 
Cooperativismo – 2018, uma ferramenta de trabalho 
direcionada aos representantes dos Três Poderes da República, 
que contribuirá com o crescimento do cooperativismo e, 
também, com a economia do país. O evento contou com a 
participação do presidente da República, Michel Temer, 
integrantes do governo, cerca de 40 parlamentares e 
representantes do movimento cooperativista brasileiro.

Visita prof George Hendrikse 
Visita do prof. George Hendrikse da Rotterdam School of 
Manangement(RSM)/Erasmus University para apresentação do 
projeto de pesquisa na área de cooperativismo em parceria 
com a UFMS.
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S Reunião Conselho Administrativo do 
Sescoop/MS
No dia 27 de abril ocorreu a reunião ordinária do Conselho 
Administrativo do Sescoop/MS, para aprovação do relatório 
de gestão e regimento interno.

TECNOFAM
Ao longo dos três dias, a Tecnofam 2018, feira de Tecnologias 
e Conhecimento para Agricultura Familiar, atraiu cerca de 
2.500 agricultores familiares, estudantes, professores, 
acadêmicos e profissionais da assistência técnica puderam 
conhecer inúmeras tecnologias de baixo custo e que podem 
contribuir com aumento da produtividade, ampliação da 
renda, inserção no mercado, melhorias na qualidade de vida e 
fixação do homem no campo. O evento foi realizado de 17 a 
19 de abril, numa área total de 60 mil m2, na Embrapa 
Agropecuária Oeste, em Dourados, com o apoio do Sistema 
OCB/MS.
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-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas, orientações e correções de atas, fiscalização e 
apreciação de contas, modelo de regimento interno.  
Além de emissão de pareceres sobre contratos e demais 
atendimentos, como a participação na apresentação da 
Junta Digital, a respeito do arquivamento de documen-
tos ma Jucems.

SINDICAL

Neste mês de Abril, a assessoria jurídica sindical cuidou dos trâmites legais e estatutários para realização da 
AGO ocorrida no dia 27, bem como também houve o atendimento e solução de dúvidas de diversas 
cooperativas que entraram em contato com esta assessoria.
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Jornais Impressos: 08
Sites: 93
Mídia Espontânea: R$ 98.510,00
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Facebook, Instagram e 
Site
Curtidas: 4323
Seguidores: 348
Acessos ao site: 3033
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O Dia do Jovem é comemorado anualmente em 
13 de abril no Brasil. Também conhecido como 
Dia dos Jovens, esta data celebra uma das fases 
da vida humana de maior descobertas, 
experiências e aventuras: a juventude.
Por isso, o Sistema OCB/MS promoveu uma aula 
diferente para os alunos do Aprendiz 
Cooperativo. Durante a aula eles tiveram a 
palestra "Eu quero, eu posso, eu mereço", com o 
conferencista Paulo Brum, que é pós-graduado 
em produção publicitária. 
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Atividades
Em abril houve  atendimentos às cooperativas do Estado, sobre 
diversos assuntos, como orientações a respeito de alteração de valor 
de quota-parte, reforma estatutária e atas de assembleia.
Além de análises de balancetes de demonstrações contábeis.
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MBA em Gestão de Cooperativas 2018/2019 – Disciplinas: Direito Cooperativo I e II
Programa de Líderes SGO 2017/2018 – Liderança Situacional 
Programa de Líderes Corumbá 2018 – Educação Cooperativista 
CoopLAB CG 2018 – Gestão por Resultados 
Programa de Líderes CG 2017/2018 – Planejamento e Gestão Participativa
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Envolvimento Total e Equipes de Alta Performance
CoopLAB Ddos 2017/2018 – Gestão Financeira e Projetos Estratégicos
Programa de Líderes CG 2018 – Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Programa de Líderes Ddos 2017/2018 – Planejamento e Gestão Participativa 
Programa de Líderes Corumbá 2018 – Liderança Baseada em Valores
Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos (Básico) – Dourados/MS
Curso NR 23 – Brigada de Incêndio - Reciclagem  – SGO 
Curso NR 35 – Segurança no Trabalho em Altura – Aquidauana 
Curso NR 05 – CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  - Campo Grande/MS 
Curso NR 35 – Segurança no Trabalho em Altura – Dourados
Curso de Oratória para Presidentes
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Ações centralizadas
No mês de abril, o SESCOOP/MS capacitou 555 pessoas, totalizando 358 horas.

Ações descentralizadas
AURORA:
1. NR 35 Trabalho em Altura dias 09 a 10/04/18 – com carga horária de 8 horas/aula para 20 
participantes, foi realizado na sede da Cooperativa.

COPASUL:
1. Armazenagem de Grãos de 16 a 20/04/18 – com carga horária de 40 horas/aula, para 04 pessoas, 
realizado na Empresa Centreinar em Viçosa/ MG.
2. Trabalho em Equipe – Desenvolvimento de Potencialidades Humanas – dias 12 e 13/04/18, 
realizado na sede da Cooperativa.
3. Programa Crescer – Formação de Equipe de Alta Performance – dias 17 e 18/04/18 – primeiro 
módulo, os demais serão realizados em junho e outubro – carga horária total  de 48 horas/aula, para 20 
participantes, realizado na sede da Cooperativa.
4. Programa SER Líder – dia 20/04/18 – primeiro encontro, os demais serão em junho, outubro e 
novembro – carga horária total de 32 horas/aula, para 20 participantes, realizado na sede da Cooperativa.
5. Programa SOU Mais Líder – dias 03 e 04/04/18 – primeiro encontro, os demais serão realizados 
em maio e setembro, carga horária total de 48 horas/aula, para 20 participantes, realizado na sede da 
Cooperativa.
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Dia Mundial da Saúde
No dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de 
abril, a Unimed Campo Grande em parceria com 
o Sistema OCB/MS, realizarou uma grande ação 
com atividades gratuitas no Parque das Nações 
Indígenas. O evento que foi destinado a toda a 
população, com caminhada, aulas de 
alongamento, fortalecimento muscular, funcional e 
pilates no solo.

Institucional Sistema 
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SocialMonitoramento

Aquece MS
Aquece MS é uma campanha realizada pela TV 
Morena e Rotary, que conta com vários 
parceiros, um deles o Sistema OCB/MS, e vem 
ajudando, há sete anos, milhares de famílias 
carentes a enfrentarem o inverno com mais 
segurança, dignidade e calor humano.
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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 Coplisul, 
Cottonsul e Coprasul 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

COOPAMIS
SICREDI PANTANAL
SICOOB DOURADOS
COOPERSUL
COOPERGRÃOS

OUTRAS ATIVIDADES

Visita ao Projeto Cooperativa Amiga da Criança na Associação Médica para acompanhar as atividades 
do projeto.

Reunião com Escola M. Armelindo Tonon em São Gabriel para alinhar atividades do Programa 
Cooperjovem. 
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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 com o Sebrae para alinhar parceria para auxiliar grupo interessado a constituir cooperativa em 
Campo Grande para atuar com a agricultura familiar; Construção da Participação no Seminário de 
Cooperativismo e Desenvolvimento Local que acontecerá em Dourados/MS.

- Participação no Workshop Governança de Cooperativas: construindo pontes entre a academia e o mundo 
corporativo na UFMS, com a presença do representante da OCB/RS Mario do Conto, George Hendrikse – 
Professor titular da Rotterdam School of Management (RSM) / Erasmus University; Davi Rogério Moura Costa 
- Engenheiro Agrônomo e mestre em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.

-Palestra sobre cooperativismo em Bonito para os guias turísticos da cidade

- Participação no Curso de Licitação em Obras Públicas em Foz do Iguassu/PR;

- Vídeo Conferência – Comitê Sindical da CNCOOP para discutir assuntos voltados ao desconto dos 
funcionários da contribuição sindical laboral 2018, Portaria da Fenatracoop e decisões judiciais em relação a 
contribuição sindical laboral. E os Impactos da Reforma Trabalhista nas Negociações Coletivas das 
Cooperativas (novas cláusulas e contribuições reivindicadas pelos sindicatos de trabalhadores em cooperati-
vas).

- Reunião ordinária do Conselho de Administração do Sescoop Nacional

- Reunião ordinária do Conselho da CNCOOP- Confederação nacional das Cooperativas

-Reunião com o TCU com o objetivo de informar acerca do andamento da auditoria  operacional para 
Avaliação da Suscetibilidade  das Oganizaçõe spúblicas do MS ao Risco de ocorrência de Fraude e Corrupção.

-Capacitação de multiplicadores PDGS – 21º edição do MEG da FNQ, para capacitar os envolvidos para a 
realização dos trabalhos do PDGS no MS, principalmente, para completar as informações ausentes nas fichas 
de processos do ciclo de 2016, atualizadas pelo especialista da FNQ, bem como informar as novas práti-
cas/processos efetuando planejamento e execução do trabalho durante todo o ciclo de 2018.

-– Treinamento uso do sistema GDA para técnicos do Sescoop/MS e cooperativas participantes do GDA;
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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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