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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

5 eventos 234 horas

5191 curtidas 7 Ações

2728 acessos 16 cursos

466 pessoas 475 seguidores

Destaques
Como parte das atividades da Semana do 
Cooperativismo,  na manhã do dia 02 de julho, 
foi assinado a renovação do Acordo de 
Cooperação Técnica, entre o Sistema OCB/MS e 
o Governo do Estado através da Semagro-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar. 

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) foi à 
tribuna da Assembleia Legislativa, durante a 
sessão ordinária para enfatizar a importância do 
cooperativismo para os mais diversos setores da 
economia de Mato Grosso do Sul. . Essa 
homenagem fez parte das atividades da XII 
Semana do Cooperativismo, promovida pelo 
Sistema OCB/MS, em comemoração ao Dia 
Internacional do Cooperativismo.
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 Acordo de Cooperação Técnica 
com o Governo do Estado

Deputado faz homenagem ao 
Dia Internacional do Cooperativismo 
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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.

• Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, reunião de alinhamento 
institucional com o Deputado Estadual Rinaldo Modesto, Coordenador da FRENCOOP/MS e o 
Presidente do sistema OCB/MS Celso Regis;

• SEBRAE/MS – Serviço Brasileiro de Apoio as Pequenas e Médias empresas, Lançamento 
da feira do empreendedor com a presença do conselho deliberativo do Sebrae, governo do Estado 
e representantes de diversas entidades Estaduais;

• FUNDAÇÃO MS -  Pesquisas e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Participação da 
reunião do conselho fiscal com deliberações sobre auditoria externa e atividades desenvolvidas;

Sistema OCB/MS

 Acordo de Cooperação Técnica 

Como parte das atividades da Semana do 
Cooperativismo,  na manhã do dia 02 de julho, 
foi assinado a renovação do Acordo de 
Cooperação Técnica, entre o Sistema OCB/MS e 
o Governo do Estado através da Semagro-
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar. Este termo aditivo tem por 
objeto específico a prorrogação da vigência do 
Acordo de Cooperação Técnica n. 007/2017, 
que visa o desenvolvimento e fortalecimento do 
sistema cooperativista sul- mato-grossense, 
bem como prestar serviços adequados ao pleno 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  s o c i e d a d e s  
cooperativistas e de seus integrantes.

com o Governo do Estado
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Sistema OCB/MS

Deputado faz homenagem ao 

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) foi à 
tribuna da Assembleia Legislativa, durante a 
sessão ordinária para enfatizar a importância do 
cooperativismo para os mais diversos setores da 
economia de Mato Grosso do Sul. 

Essa homenagem fez parte das atividades da XII 
Semana do Cooperativismo, promovida pelo 
Sistema OCB/MS, em comemoração ao Dia 
Internacional do Cooperativismo.

Dia Internacional do Cooperativismo 

Dando continuidade às atividades da XII 
Semana do Cooperativismo, as cooperativas do 
ramo Agropecuário se reuniram na Casa do 
Cooperativismo, nesta quarta-feira, dia 04 de 
julho, para discutir as demandas do setor e se 
articularem para a discussão de soluções.

Cooperativas do ramo Agropecuário
se reúnem na Casa do Cooperativismo 

No dia 04 de julho, a OCB/MS realizou um AGE- 
Assembleia Geral Extraordinária que 
apresentou às cooperativas como está a atuação 
dos Sindicatos das Cooperativas; e demais 
assuntos sindicais.

OCB/MS realiza AGE
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Sistema OCB/MS

Conferência do Woccu 2018 

A edição 2018 da Conferência Mundial do 
Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de 
Crédito, no significado da sigla em português) 
terá, mais uma vez, intensa participação do 
Brasil. Este ano, a comitiva teve a presença de 
mais de 100 pessoas, dentre eles o presidente 
do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Com a presença do governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja e demais 
autoridades, foi aberta oficialmente a Campo 
Grande Expo, a mais jovem feira brasileira do 
setor, que contou com o apoio institucional do 
Sistema OCB/MS.

Campo Grande Expo

Cooperativas fortes, com resultados sociais e 
econômicos cada vez maiores e fazendo sua 
parte para transformar a realidade das cidades 
brasileiras. Esse é o cenário positivo pelo qual o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop) tem trabalhado 
desde que surgiu, há 20 anos. E, para marcar 
essas duas décadas de trabalho e, ainda, 
visando contribuir com o desenvolvimento 
sustentável do movimento cooperativista 
brasileiro, foi lançada a Diretriz de Atuação do 
Sescoop, que contou com a presença de 
representantes do MS.

Lançada Diretriz de Atuação do Sescoop



Relatório Mensal - Sistema OCB/MS 4Julho de 2018 - edição 05

Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento às cooperativas a respeito de questões 
jurídicas, orientações e correções de atas. Como também 
orientações sobre constituição de cooperativa, negociação 
de acordo coletivo, além de emissão de pareceres sobre 
contratos, demais atendimentos e participação em eventos.

Sindical
Neste mês de Julho a assessoria participou da assembleia 
geral extraordinária que aconteceu no dia 04/07 e teve como 
debate principal a deliberação de contraproposta a ser 
apresentada ao SINTRACOOP/MS, em andamento as 
negociações coletivas para o período 2018/2019.

Após a assembleia foram realizadas por intermédio da 
Comissão de Negociação Permanente, reunião com o 
SINTRACCOP/MS para ajustes da Convenção Coletiva. 

No dia 05/07, em Brasília, esta assessoria também participou 
das discussões do Grupo de trabalho Sustentabilidade, que 
iniciou os trabalhos para discutir novas formas de custeio da 
atividade sindical. Como também, houve o atendimento e 
solução de dúvidas de diversas cooperativas que entraram em 
contato com esta assessoria.

No final do mês ocorreu a assinatira da convenção de trabalho 
com o Sintracoop/MS.

Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Em julho houve  atendimentos às cooperativas 
do Estado, sobre diversos assuntos, como 
incidência de ISSQN, substituição de 
Conselheiro Fiscal, tributos em geral e revisão 
de estatuto social e ata de assembleia.
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Comunicação

Clipping

Jornais impressos: 13
Sites: 135 
Mídia espontânea: R$  102.500,00 Acessos: 2728Curtidas: 5191

Aprendizagem

-Reunião com Aurora e Senai para alinhar a abertura de turmas de aprendizagem em São Gabriel do 
Oeste

Capacitação
MBA em Gestão de Cooperativas – Metodologia da Pesquisa I/ Estatística Básica
MBA em Gestão de Cooperativas – Negociação/Técnicas de Estatística Aplicada
Programa de Líderes CG 2017/2018 – Planejamento e Gestão Participativa
Programa de Desenvolvimento de Líderes Corumbá – O Líder como Agente Transformador
CoopLab CG 2018 – Gestão Financeira
Programa de Desenvolvimento de Líderes SGO 2017/2018 – Inteligência Emocional
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Análise e Demonstrações Fin. e Contábeis
Curso de Matemática Financeira HP12C
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade
Curso NR 23 – Brigada de Incêndio
Curso de Grafoscopia
Curso de Documentoscopia
Curso NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos
Curso NR 12 – Operador de Motorserra
Curso de Etiqueta Profissional
Curso de Primeiros Socorros

Ações Centralizadas
No mês de junho, o SESCOOP/MS capacitou 465 pessoas, totalizando 234 horas.
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Ações Descentralizadas

SICREDI CELEIRO 
• Academia de Líderes – disciplina Gestão da Inovação, com 16 horas/aula, realizada dias 19 e 
20/07/18, na sede da Cooperativa em São Gabriel do Oeste/MS.

AURORA ALIMENTOS
• Programa Desenvolvendo Equipes – o primeiro módulo com 16 horas/aula, foi realizado dias 
12 e 13/07/18, o segundo módulo está previsto para 30/07 e 06/08, realizados na sede da 
Cooperativa em São Gabriel do Oeste/MS.

• NR 23 brigada de Incêndio – Avançado – com 29 horas/aula, foi realizado de 09 a 12/07/18 
na sede da Cooperativa em São Gabriel do Oeste/MS.

SICREDI UNIÃO MS/TO/BA
•  Desenvolvimento Continuado de Coordenadores de Núcleo – SECAL –  o primeiro encontro 
com 6 horas, será realizado dia 28/07/18 na sede da Cooperativa em Campo Grande/MS.
COOPERATIVA C.VALE
•  Bom Atendimento Supermercados – com 16 horas/aula foi realizado dias 17 e 18/07/18 na 
cidade de Caarapó/MS;

SICREDI CENTRO SUL MS
• Palestra Motivacional para Associados -  foram realizadas 04 palestras de 1h30 min. cada 
para aproximadamente 300 pessoas por palestra nas datas: 02/07/18 em Rio Brilhante/MS, dia 
03/07/18 em Caarapó/MS, dia 04/07/18 em Ponta Porã/MS e dia 06/04/18 em Dourados/MS.

SICREDI CAMPO GRANDE/MS
• Formação de Consultores Especialistas em Gestão de Pequenos Negócios – com carga horária 
de 24 horas/aula, divididas em 04 oficinas de 06 horas/aula cada, o curso foi realizado de 05 a 
07/07/18 em Campo Grande/MS.

Promoção Social

Atividades
-O que: Reunião de avaliação do Dia C com cooperativas de Campo Grande, com representantes 
das cooperativas Sicredi União e Sicredi Campo Grande para avaliar a realização do evento de 
celebração do Dia C 2018
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Monitoramento

- Apresentação do relatório do programa GDA para a COOASGO, mostrando os indicadores 
econômicos financeiros, resultado obtido pela análise dos dados inseridos pela cooperativa.

-Reunião aplicação PAGC I 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.

-Reunião para elaboração de comitê e preenchimento do PDGC e Aplicação PAGC-I , com o intuito de 
sensibilizar as cooperativas para as oportunidades de  melhoria através  da ferramenta de gestão que 
os auxilia para melhor desempenho na Sicredi Celeiro, Copasul e Coeso.

-Devolutiva PDGC e elaboração do Plano de ação/melhorias, para apresentar resultados obtidos na 
auto avaliação. Fazer a análise e construir um plano de ação/melhorias da COOPERGRÃOS-Nova 
Andradina-MS.

-Aplicação do questionário do programa PAGC na COOPERSUL, COOPVERDE para acompanhar o 
nível de regularidade da cooperativa em relação as determinações legais previstas pela lei 5764/71 .

-Reunião com representantes do Sistema OBC/MS, SEBRAE, COOPLAF e COOPERAMS., para 
visualizar a possibilidade de criação de uma nova cooperativa no seguimento agropecuário na cidade 
de Campo Grande.

-POC: Orientar interessados em constituir cooperativa para atuar na cadeia de abate bovino, 
segmento educacional e rede de compras

Demais atividades institucionais
-Reunião na OCB/MS com representantes das Cooperativas Cooplaf e 
Cooperdib sobre possibilidade de intercooperação entre as 
Cooperativas para a produção de leite e derivados;

-Visita institucional às cooperativas com matriz no estado do Paraná 
(C.VALE, COPAGRIL, LAR, COAMO e COCAMAR), para estreitar 
relacionamento e prospectar parcerias em futuras ações, apresentar a 
política de atuação do Sescoop/MS e de produtos e serviços 
desenvolvidos no estado e que estão disponíveis para as cooperativas.

-Inauguração da agência Sicredi CG

-Inauguração da agência do Sicoob União

-Reunião do GT de Sustentabilidade do Sistema Sindical, na Cncoop 
em Brasília




