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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

6 eventos 444 horas

4840 curtidas 4 Ações

2691 acessos 22 cursos

699 pessoas 475 seguidores

Destaques
Dia C ocorre em 9 cidades 

Com o objetivo de realizar projetos 
transformadores em vários municípios do país, 
diversas cooperativas desenvolvem o Dia de 
Cooperar, um movimento nacional que estimula 
o desenvolvimento das comunidades 
brasileiras. 

No Mato Grosso do Sul, cerca de 20 
cooperativas e 500 voluntários beneficiaram 
cerca de  3.000 mil pessoas em junho. Em 
Campo Grande, a celebração ocorreu no dia 30 
de junho, no período da tarde, no Parque 
Ecológico do Sóter.

Seminário de Líderes em Ddos  

No dia 29 de junho, ocorreu o IV Seminário de 
Líderes de Dourados que reuniu cooperativistas 
da região. Na programação está prevista a 
Palestra “Ética e Liderança”, com Maria 
Aparecida de Souza Rabaiolli, Doutora em 
Gestão e Política Educacional.

Por fim a Cerimônia de Formatura das turmas do 
Programa de Líderes e do CoopLab..
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada na sede da IAGRO com 
apresentação da minuta do projeto lei do processo administrativo, controle emissão de GTA, 
Status de fronteira, período de vacinação, julgamento e distribuição de processos;

•  SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, reunião na superintendência de indústria, comércio, serviços e 
turismo sobre renovação do termo de cooperação técnica;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião na superintendência Tributária tratando 
sobre procedimentos ficais em Cooperativas de crédito;

• JUCEMS – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, reunião realizada com o 
presidente Augusto Cesar de Castro sobre parceria em atividades pertinentes as Cooperativas que 
atuam no Estado;

•  IBGE -  – Instituto Brasileiro  de Geografia e Estatística, reunião realizada na sede do 
Sistema OCB/MS com participação de todos representantes da Instituições que formam o Grupo 
de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias, foram avaliados os números da safra 2017 e 2018 
e apresentado dados preliminares das pesquisas da pecuária municipal 2017;

• CEDRS – Conselho Estadual de  Desenvolvimento Rural e Sustentável reunião com 
apresentação de informações sobre vazio sanitário na área vegetal e deliberações sobre demandas 
recebidas pelo conselho;
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Sistema OCB/MS

XII Feira de Negócios da UCDB

FOTO

O Sistema OCB/MS marcou presença durante a 
XII Feira de Negócios da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) para oportunizar aos 
acadêmicos dos Cursos de Administração e 
Ciências Contábeis uma aproximação com o 
Sistema Cooperativista e ao cooperativismo em 
geral. A feira teve duração de três dias e ocorreu 
no início de junho. 
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Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas, orientações e correções de atas.
Além de emissão de pareceres sobre contratos, demais 
atendimentos e participação em eventos.

Sindical
Neste mês de Junho a assessoria jurídica sindical conduziu, por intermédio da Comissão de 
Negociação Permanente, reunião com o SINTRACCOP/MS dando início a negociação coletiva para 
Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019.

Após a reunião na CNP, cuidou dos trâmites legais e estatutários para realização da AGE ocorrida no 
dia 04/07.

No dia 26/06,  reuniu-se com a JUCEMS, na presença de seu presidente Sr. Augusto César Ferreira 
de Castro, bem como com o Secretário Geral Nivaldo Domingos da Rocha.

Por fim,  também houve o atendimento e solução de dúvidas de diversas cooperativas que entraram 
em contato com a assessoria.
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FOTO
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Contábil

Atividades

FOTO
Em junho houve  atendimentos às cooperativas 
do Estado, sobre diversos assuntos, como 
Estatuto Social, pagamento de impostos, além 
de análises de balancetes de demonstrações 
contábeis.

Comunicação

Clipping

Jornais impressos: 16
Sites: 157 
Mídia espontânea: R$ 134.543,0 Curtidas: 4840 Acessos: 2691

Nova edição do MS Cooperativo

Entrevistas do Dia de Cooperar
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Aprendizagem

Palestras Motivacionais
Em junho, os alunos do Aprendiz Cooperativo e os alunos 
do Projeto Cooperativa Amiga da Criança – Coopertênis 
participaram de duas palestras motivacionais.

Uma delas tratou de empreendedorismo e vocação 
profissional, e a outra abordou Juventude: 
Responsabilidade, Comprometimento, Cooperação e 
Desenvolvimento.

- Evento do Aprendiz Cooperativo em Naviraí, no qual os aprendizes e colaboradores da Copasul 
participaram para acompanhar as apresentações dos projetos desenvolvidos pelos alunos com foco 
em melhoria contínua na cooperativa.  

-Reunião com Aurora e Senai para alinhar estratégias para demanda de aprendizagem em São 
Gabriel do Oeste.  

Capacitação

HSM Leadership

Em junho, em São Paulo, ocorreu mais uma 
edição do HSM Leadership Summit, que esse 
ano tratou da velocidade da informação. A cada 
minuto, milhares de informações são lançadas 
na internet. Precisamente, 3.607.080 buscas 
são feitas no Google, 600 páginas da Wikipédia 
são editadas, 456.000 tuítes são publicados e 
120 profissionais criam novos perfis no 
LinkedIn. Tudo isso em apenas 60 segundos. 
Toda essa informação está levando a profundas 
transformações, refletindo na economia e na 
vida das pessoas. Colaboradores do Sistema 
OCB/MS estiveram presentes no evento.
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Capacitação

Ações Centralizadas
No mês de junho, o SESCOOP/MS capacitou 699 pessoas, totalizando 336 horas.

MBA em Gestão de Cooperativas – Inovação e Empreendedorismo nas Organizações/Planejamento 
Estratégico
Programa de Desenvolvimento de Líderes Corumbá – Ética e Liderança
Programa de Líderes CG 2017/2018 – Liderança Coach
Programa de Desenvolvimento de Líderes Ddos 2017/2018 – Inteligência Emocional
Programa de Desenvolvimento de Líderes SGO 2017/2018 – Liderança Coach
Programa de Líderes CG 2018 – Educação Cooperativa
Programa de Desenvolvimento de Líderes Ddos 2017/2018 – Liderança Coach
CoopLab CG 2018 – Marketing
CoopLab Ddos 2017/2018 – Gestão da Inovação e Tecnologia da Informação
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Planejamento Financeiro de Curto Prazo
Curso de Comunicação e Redação Empresarial
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas
Curso Aspectos Comportamentais e a Segurança no Trabalho 8hs – Aquidauana MS
Curso Administrando Situações de Conflito
Curso de Prevenção a Atos Ilícitos e Fraudes – Uniprime Ddos
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade
CURSO: NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (básico) - Reciclagem 
Curso Administrando Situações de Conflito
CURSO LINHA VIVA 80hs – AQUIDAUANA -  MS
Curso de Educação Cooperativista no Processo de Desenvolvimento

IV Seminário de Líderes de Dourados 
No dia 29 de junho, ocorreu o IV Seminário de Líderes 
de Dourados que reuniu cooperativistas da região. Na 
programação ocorreu a Palestra “Ética e Liderança”, 
com Maria Aparecida de Souza Rabaiolli, Doutora em 
Gestão e Política Educacional.
Por fim a Cerimônia de Formatura das turmas do 
Programa de Líderes e do CoopLab..
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Alunos do CoopLAB apresentam projetos 
No dia 29 de junho, os alunos do CoopLAB de 
Dourados apresentaram seus projetos de 
conclusão de curso que foram submetidos a 
uma banca aval iadora formado por 
representantes dos Sistema OCB/MS, da 
empresa que ministrou o curso e das 
cooperativas. Ao todos foram oito projetos 
apresentados.
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Capacitação
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Ações Descentralizadas

UNIMED CG

Cuidados Paliativos – 44 horas/aula – 50 participantes – primeiro módulo dias 23 e 24/06/18, o 
segundo módulo será dias 18 e 19/08/18 realizado em Campo Grande/MS na sede da Federação das 
Unimed’s;

ATLS – Advanced Trauma Support – 20 horas/aula – 16 participantes – 23 e 24/06/18 realizado na 
UEMS.

SICREDI CELEIRO C.O.
Academia de Líderes – disciplina Cooperativismo Contemporâneo – 16 horas/aula 16 participantes –  
23 e 24/06/18 - realizado na sede da Cooperativa.

LAR
NR 10  - 40 horas/aula – 20 participantes de 04 a 08/06/18 - realizado na cidade de Dourados/MS.

Promoção Social

Revitalização das quadras
Aproximadamente 60 voluntários estiveram 
diretamente ligados à reforma de duas quadras 
esportivas do Parque Ecológico do Sóter, na Mata do 
Jacinto em Campo Grande/MS. A revitalização do 
espaço foi uma ação pontual em comemoração ao Dia 
C e, por este motivo, o local foi palco da celebração do 
movimento no estado. As quadras estavam em 
situações precárias e as cooperativas dividiram as 
despesas e colocaram a mão na massa para realizar a 
mudança. 
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Dia C ocorre em 10 cidades do MS
Com o objetivo de realizar projetos transformadores em vários municípios do país, diversas 
cooperativas desenvolveram o Dia de Cooperar, um movimento nacional que estimula o 
desenvolvimento das comunidades brasileiras. 

No Mato Grosso do Sul, cerca de 20 cooperativas e 500 voluntários beneficiaram cerca de  
3.000 mil pessoas em junho. Em Campo Grande, a celebração ocorreu no dia 30 de junho, 
no período da tarde, no Parque Ecológico do Sóter.

Além da celebração em Campo Grande, os municípios de Naviraí, Nova Andradina, 
Dourados, Três Lagoas, Angélica e São Gabriel promoveram ações do Dia de Cooperar no dia 
30. Já as cidades de Deodápolis, Maracaju e Ivinhema desenvolverão atividades em outras 
datas próximas.
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Monitoramento

Demais atividades institucionais

Atividades
- Reunião de Apresentação PDGC com a Cergrand para sensibilizar a cooperativa para as 
oportunidades de  melhoria através  da ferramenta de gestão que os auxilia para melhor 
desempenho. 

-1º Work Shop PDGC Sicredi Centro Sul, para sensibilizar a diretoria executiva, assessores e  gerentes  
para verificarem as oportunidades de  melhoria através  da ferramenta de gestão que os auxilia para 
melhor desempenho.

-Reunião para elaboração de comitê e preenchimento do PDGC com a Uniodonto Dourados, 
Coopersa, Cooasgo, Cooper, Cottonsul, Cooperoeste para sensibilizar as cooperativas para as 
oportunidades de  melhoria através  da ferramenta de gestão que os auxilia para melhor 
desempenho. 

-Auxilio no preenchimento do PDGC da Cergrand, Coopergrãos, Coopertran, Cooasgo, para orientar 
quanto as questões da ferramenta para finalização do processo.

-PAGC - Aplicação do questionário do programa PAGC na Unimed CG e Cercampo para  acompanhar o 
nível de regularidade da cooperativa em relação as determinações legais previstas pela lei 5764/71.

-Palestra sobre Cooperativismo para grupo de produtores do Assentamento Quebra Coco 

- Visita de aplicação do PAGC na Copamis, Coapuã, Comproja, para analisar alguns aspectos legal-
societário, conforme estabelece a Leiº 5764/71, o foco é a analise do Estatuto Social, Registro de 
Matrícula, Livros de Atas da Assembleia, do conselho de administração e do conselho fiscal, além de 
alguns aspectos relativos aos Fundos Obrigatórios.

-POC - Orientação a Grupo Interessado em Constituir Cooperativa: quatro palestras a grupo de 
pessoas interessadas em constituir uma cooperativa.

-Reunião Ordinária do Fórum Municipal do Lixo, para representar o sistema no fórum para atuar em 
assuntos que sejam relevantes ao cooperativismo.

-Participação no XV Núcleo do Sistema S em Brasília, que tem como objetivo Atualizar os 
profissionais em face das divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o Regime Jurídico do 
Sistema “S” e Debater sobre as posições atuais do TCU e CGU sobre a fiscalização das contratações 
realizadas pelos Serviços Sociais Autônomos.

-Reunião Nacional sobre Indicadores Institucionais em Brasília 

Junho de 2018 - edição 05



Relatório Mensal - Sistema OCB/MS 11

-AGO da Cncoop- Confederação Nacional das Cooperativas, em Brasília

- Reunião do Conselho Consultivo do ramo agropecuário em Brasília, com a participação do diretor da 
OCB/MS

- Reunião do Conselho Consultivo do ramo infraestrutura em Brasília, com a participação do diretor 
da OCB/MS

- Reunião da Comissão de Negociação Coletiva, com a participação do assessor jurídico da OCB/MS e 
do presidente

-Reunião do Conselho de Administração do Sescoop/MS

-Reunião do Conselho Fiscal do Sescoop/MS

-Reunião do Conselho Diretor da OCB/MS

-Participação na inauguração da nova agência Uniprime
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