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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

7 eventos 444 horas

4319 curtidas 8 Ações

2527 acessos 24 cursos

533 pessoas 407 seguidores

Destaques
Alunos do PDGL começam 

Em maio, na Universidade Católica de Lisboa 
ocorreu a etapa internacional do PDGL- 
Programa de Desenvolvimento de Gestão e 
Liderança, que complementou o Programa de 
Formação de Presidentes que começou em 
junho de 2017 e é promovido pelo Sescoop/MS.
A proposta foi proporcionar aos presidentes das 
cooperativas experiências internacionais, 
buscando a excelência na gestão e  uma 
formação de alta qualidade, relevante e 
atualizada em Gestão e Liderança

etapa internacional  
Taxistas recebem certificado  

Em maio, taxistas cooperados da Coopertáxi 
receberam o certificado do Movimento 
NovoTáx i ,  que  teve  o  ob je t i vo  de  
instrumentalizar os profissionais que atuam na 
atividade de transporte de passageiros – taxistas 
cooperados – para que possam inovar em suas 
atividades de forma simples, com foco em 
melhorar a satisfação dos clientes e 
consequentemente competir no mercado.

do Movimento NovoTáxi  
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

• FECOMÉRCIO/MS – Federação do Comércio de bens, serviços e Turismo de Mato Grosso do 
Sul, reunião representando o Sistema sobre alinhamento Institucional, com a presença de 
representantes da FAMASUL, APROSOJA, FIEMS, SEBRAE, FUNDAÇÃO MS, NOVILHO 
PRECOCE E SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE;

• SANESUL – Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul, reunião tratando de 
convênios com Cooperativa de Crédito que atua no MS;

• SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, reunião com superintendente Sr. Rogério Beretta, tratando sobre 
licenciamento ambiental nas atividades de suinocultura e Indústria de Cooperativa;

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

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com o Superintendente de 
Administração Tributária Sr. Lauri Kenner referente a assuntos de interesse das cooperativas do 
ramo Infraestrutura;

• Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, reunião com a Assessoria do 
Deputado Rinaldo Modesto, coordenador da Frencoop, tratando de comemorações da semana do 
Cooperativismo;

• IBGE – Instituto Brasileiro  de Geografia e Estatística, reunião com a Comissão Municipal 
de Geografia e Estatísticas de Campo Grande com apresentação de dados preliminares  do Censo 
Agro 2017 do município;       
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Sistema OCB/MS

Governo incentiva geração 

Seminário de cooperativismo 

Reunião do Conselho Diretor

FOTO

FOTO

FOTO

O Seminário de Produção de Energia no 
Cooperativismo: Oportunidades e Desafios 
ocorreu em maio, em Brasília. O evento foi 
promovido pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), em parceria com a 
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Sustentável, por meio da GIZ (agência de 
cooperação técnica), da Confederação Alemã de 
Cooperativas (DGRV)  e contou com a presença 
do MS.

Dourados recebeu o segundo Seminário de 
Cooperativismo e de Desenvolvimento Local, 
promovido pelo Sebrae/MS em parceria com o 
Sistema OCB/MS e a UCDB (Universidade 
Católica Dom Bosco). O evento teve como 
objetivo contribuir com o desenvolvimento nos 
municípios apresentando caminhos e ações em 
prol do cooperativismo.

Em maio, o Conselho Diretor se reuniu para 
deliberar sobre a indicação dos Conselheiros do 
Sescoop/MS.

distribuída de energia 

Seminário de cooperativismo 
e desenvolvimento local
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Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas, orientações e correções de atas, fiscalização e 
apreciação de contas, cálculo de quota capital, modelo de 
regimento e normativos internos.  Além de emissão de 
pareceres sobre contratos, demais atendimentos e 
participação em eventos.
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Contábil

Atividades

FOTO
Em abril houve  atendimentos às cooperativas 
do Estado, sobre diversos assuntos, como 
pagamento de ISS, incidência de PIS e Confins, 
integração de novos cooperados, além de 
análises de balancetes de demonstrações 
contábeis.
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Comunicação

SomosCoop

Clipping

Jornais impressos: 9
Sites: 123 
Mídia espontânea: R$ 77345,00 Curtidas: 4319 Acessos: 2527

FOTO
Cooperativa: gestão focada em pessoas

Pessoas! Esse é o maior capital dentro de uma 
cooperativa. Aliás, o cuidado com quem coloca a 
mão na massa é um dos maiores diferenciais do 
negócio cooperativo, que se preocupa com o todo 
sem se esquecer do individual. A consequência 
disso? Motivação e muito resultado. Esse é o tom 
do quarto episódio da websérie do movimento 
SomosCoop que estreiou em maio.
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Aprendizagem

Atividades
-Reuniões com a empresa Co-Labore para discutir a construção do “Empreender Cooperativo”, desafio 
que será aplicado ao programa aprendiz. 

- Participação no Seminário: Educação Profissional Articulada com o Setor Produtivo de Mato Grosso 
do Sul, que teve o objetivo de discutir sobre as demandas de emprego, formação profissional e mundo 
do trabalho. 
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Capacitação

Ações Centralizadas
No mês de maio, o SESCOOP/MS capacitou 583 pessoas, totalizando 444 horas.

MBA em Gestão de Cooperativas – Processo Gerencial e Fundamentos de 
Gestão/Estratégia Empresarial
Programa de Líderes CG 2017/2018 – Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Programa de Líderes CG 2018 – Gestão da Inovação
Programa de Líderes Corumbá 2018 – Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Programa de Líderes Ddos – Liderança Situacional
Programa de Líderes SGO 2017/2018 – Liderança Coach
CoopLab Ddos 2017/2018 – Legals
CoopLab CG 2018 – Comunicação Corporativa
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Tomada de Decisão Financeira
Curso de Grafodocumentoscopia – Uniprime Ddos
Curso de Excel Avançado (40h)
Curso de Secagem e Aeração de Grãos - Dourados
Curso ECF – Escrituração Contábil e Fiscal e ECD – Escrituração Contábil e Digital
Curso de Secagem e Aeração de Grãos - Naviraí
Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos
Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira
Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira - Reciclagem
Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos
Curso de Manutenção de Máquinas em Unidade Armazenadora - Dourados
Curso de Educação Cooperativista
Curso NR 17 – Transporte de Cargas Manual
Curso NR 11 – Operador de Empilhadeira - Reciclagem
Curso NR 11 – Operador de Guindauto
Curso de Manutenção de Máquinas em Unidade Armazenadora – Naviraí
Workshop Consultores Internos Sescoop/MS

Alunos do PDGL começam 

Em maio, na Universidade Católica de Lisboa 
ocorreu a etapa internacional do PDGL- 
Programa de Desenvolvimento de Gestão e 
Liderança, que complementou o Programa de 
Formação de Presidentes que começou em 
junho de 2017 e é promovido pelo Sescoop/MS.

etapa internacional  
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Capacitação

Taxistas recebem certificado  

Em maio, taxistas cooperados da Coopertáxi 
receberam o certificado do Movimento 
NovoTáx i ,  que  teve  o  ob je t i vo  de  
instrumentalizar os profissionais que atuam na 
atividade de transporte de passageiros – taxistas 
cooperados – para que possam inovar em suas 
atividades de forma simples, com foco em 
melhorar a satisfação dos clientes e 
consequentemente competir no mercado.

do Movimento NovoTáxi  
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Ações Descentralizadas
SICREDI CG:
Liderança Integradora -  dias 08 e 09/05/2018, com carga horária de 16 horas/aula para 30 
participantes.

COPASUL:
Programa SER mais Líder, dias 28 e 29/05/2018 (2º módulo), 16 horas/aula, para 20 participantes.

UNIMED CG:
PALS PROVIDER – COOPERADOS, dias 19 e 20/05/18, com carga horária de 18 horas/aula, para 12 
participantes, o curso foi realizado na sede da Unimed Campo Grande-MS.  (Fui até a sede no 1º dia 
do curso fotos anexas)

SICREDI CELEIRO:
Academia de Líderes – disciplina Gestão da Mudança, com  carga horária de 16 horas/aula, para 16 
participantes, realizado na sede da Cooperativa.

LAR:
Curso NR 10 - de 21 a 25/05/18, com carga horária de 40 horas/aula, na cidade de Ponta Porã-MS, 
na unidade da Cooperativa.

AURORA: 
Curso NR 35  Trabalho em Altura – dias 07 e 08/05/18, com carga horária de 8 horas/aula, para 20 
participantes, na sede da Cooperativa.

C.VALE: todos realizados  na filial de Caarapó-MS
SIPAT – dias 02 e 03/05/18, com carga horária de 02 horas, para 40 participantes.
NR 23 Brigada de Incêndio – Reciclagem, com carga horária de 20 horas/aula,  de 14 a 16/05/18, 
para 25 pessoas.
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Promoção Social

Atividades
- Reunião com Escola Municipal Professor José de Souza - “Zezão” e o Sicoob Horizonte para 
apresentar o programa Cooperjovem e definir datas para início da formação dos professores.

-Reunião com pais e alunos do projeto Cooperativa Amiga da Criança para integrar os novos 
participantes. 

-Visita ao Parque Ayrton Senna junto com cooperativas de Campo Grande para verificar estrutura do 
parque e definir atividade de revitalização. 

-Reunião com FUNESP para alinhar estratégia de montagem de estrutura para realização do Dia C no 
Parque Ayrton Senna. 

-Videoconferências com Sescoop Nacional sobre o Dia C e sobre o Programa Cooperjovem

-Participação da sessão de Pré- lançamento do Livro: "Movimento Mãe Águia: a  violência sexual 
como questão social invisível", na Assembleia Legislativa de MS.

Reuniões Dia C
Voluntário é aquele que, motivado por valores de 
participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho 
e talento, de maneira espontânea e não remunerada, 
para causas de interesse social e comunitário. Por 
isso, no dia 11 de maio, sexta-feira, cooperativas de 
Campo Grande se reuniram na Casa do Cooperativismo 
para começar a mobilização para o dia de celebração 
do Dia C - Dia de Cooperar.
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Monitoramento

Demais atividades institucionais

Atividades
- Reunião para elaboração de comitê e preenchimento do PDGC para sensibilizar as 
cooperativas para as oportunidades de melhoria através da ferramenta de gestão que os 
auxilia para melhor desempenho. Cooperativas: Coopsema, Uniprime Dourados, Sicredi Centro - Sul , 
Coopergrãos, Coopertran e Sicredi Celeiro.

-Acompanhamento da AGO/AGE da Coapuã.

-Workshop PDGC visando possibilitar aos participantes  a competência necessária para apoiar as 
cooperativas da unidade no entendimento dos conceitos, aplicação da avaliação e desenvolvimento 
de planos de melhoria.

-Participação no curso de Escrituração Contábil Fiscal - ECF e Escrituração Contábil Digital – ECD 
para atualização SPED.

-Participação na Capacitação no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

- Curso Educação Financeira no Sescoop Nacional. 

- Participação em reunião de alinhamento de projetos na CGU, em Campo Grande.

-Encontro Nacional das Unidades Estaduais do Sescoop de preparação do III Seminário Nacional de 
Autogestão e I Intercoop, que acontecerão em Brasília nos dias 21 e 22 de agosto de 2018.

-Palestra “A Dinâmica do Perdão” com a Profa. Maria Aparecida Rabaiolli.

-Participação dos gerentes no Grande Encontro do Programa Amana Insigths, em São Paulo/SP. O 
programa foi lançado no primeiro semestre de 2017 como um programa de “coaching coletivo”, por 
meio de sessões presenciais e virtuais, para quem fez e faz os programas de educação executiva da 
Amana-Key. Seu foco é a liderança e não gestão ou estratégia. O Amana Insigths tem por objeto 
ajudar a empresa a trabalhar essas áreas críticas de liderança de forma profunda, inovadora e 
ajustada/sob medida aos desafios do ano de 2018. 

-Reunião com a Fundação Dom Cabral, para apresentação de sua proposta de trabalho no MS.

-Reunião ordinária do Conselho Fiscal da Cncoop.

-Reunião com Superintendência do Ministério do Trabalho Estadual , para proposta de trabalho 
conjunto. 

-Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop/MS.
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-Reunião com mestranda da UFMS para alinhar estratégia de pesquisa junto às 
cooperativas definidas para etapa de pesquisa de campo. 

-Participação no Encontro com a Gestão no Sebrae/MS, promovido mensalmente 
pelo MS competitivo, trabalhando o tema: orientação por processos e gestão da 
mudança com a consultora Rose Ota.

-Palestra de Cooperativismo em parceria com Finalização do Cursos NCR do Senar para falar sobre 
cooperativismo, como constituir cooperativas e gestão das cooperativas para o grupo já constituído.

-Reunião com diretores da COTRAPAN para analisar o processo eleitoral ocorrido em AGO de 2018 e 
sanar dúvidas sobre o funcionamento da cooperativa, se ainda continuam como cooperativa de 
transporte ou migram para consumo.

-Oficina de preparação para o INTERCOOP para avaliar os cenários dos ramos AGROPECUÁRIO, 
TRANSPORTE, CRÉDITO e SAÚDE, que serão apresentados no INTERCOOP.

-Reunião Extraordinária do MS Indústria para debater as deliberações dos conselheiros referente as 
adesões ao FUNDEFE.
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