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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

7 eventos 193 horas

5613 curtidas 7 Ações

3299 acessos 12 cursos

616 pessoas 543 seguidores

Destaques
Com o objetivo de debater o cooperativismo de 
energia com foco na autossuficiência, avaliando 
oportunidades e desafios, ocorreu o Seminário 
De s a f i o s  e  Opo r t un i d ade s  p a r a  o  
Cooperativismo de Energia no dia 08 de agosto,  
na sede do Sistema OCB/MS.

No dia 16 de agosto, o Sistema OCB/MS 
promoveu o VII Seminário Jurídico do 
Cooperativismo de MS, que reuniu cerca de 100 
profissionais e contou com a presença de 
autoridades.  O evento teve o objetivo de 
promover a reflexão e o debate das mais 
importantes teses e hipóteses pertinentes ao 
direito cooperativo brasileiro.

Agosto de 2018 - edição 05

 Seminário Desafios e Oportunidades 
para o Cooperativismo de Energia

VII Seminário Jurídico do 
Cooperativismo 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

• CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada na sede da IAGRO com 
deliberações de processos pelos conselheiros;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, solicitação de prorrogação de início de vigência 
do Decreto;

• CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, posse dos novos 
membros com a presença do Prefeito de Campo Grande Marcos Trad;

• Participação da solenidade de abertura do 1º fórum Estadual do plano estratégico, do 
programa nacional de erradicação e prevenção da febre aftosa realizado na FAMASUL – Federação 
da Agricultura e Pecuária de MS em parceria com o  Governo do Estado de MS, com a presença de 
representante do Ministério da Agricultura, Governador do Estado e representantes de entidades 
Estaduais;

• CEDRS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável Reunião com 
deliberações sobre credenciamento na ANATER, projetos municipais e outros assuntos;

• Elaboração e entrega de ofícios e material sobre eleições 2018 para os candidatos 
pleiteando cargos no Senado, Câmara dos Deputados Federais e Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul; 

• Elaboração e entrega de ofícios junto a SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda com 
diversos pleitos solicitados pelas Cooperativas do ramo Agropecuário. 
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Sistema OCB/MS

Seminário Desafios e Oportunidades 

Com o objetivo de debater o cooperativismo de 
energia com foco na autossuficiência, avaliando 
oportunidades e desafios, ocorreu o Seminário 
De s a f i o s  e  Opo r t un i d ade s  p a r a  o  
Cooperativismo de Energia no dia 08 de agosto,  
na sede do Sistema OCB/MS.

para o Cooperativismo de Energia  

Em agosto, em São Pualo, ocorreu mais uma 
edição da ABG- Congresso Brasileiro de 
Agronegócio, que contou com a presença do 
Membro do Conselho Diretor, Ademir Pinesso e 
o Presidente do Sistema OCBMS, Celso Régis.

 A balança comercial brasileira tem mostrado há 
anos excelentes resultados em função do 
agronegócio e das suas longas cadeias 
produtivas. Enfrentando o Custo Brasil e as 
enormes dificuldades de não ter acordos 
comerciais consistentes, o agronegócio se 
desenvolve com base em produtividade e faz 
disso a sua força reconhecida externamente.

Abag 2018 tratou de exportação

No dia 16 de agosto, o Sistema OCB/MS 
promoveu o VII Seminário Jurídico do 
Cooperativismo de MS, que reuniu cerca de 100 
profissionais e contou com a presença de 
autoridades.  O evento teve o objetivo de 
promover a reflexão e o debate das mais 
importantes teses e hipóteses pertinentes ao 
direito cooperativo brasileiro.

VII Seminário Jurídico do Cooperativismo
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Sistema OCB/MS

Intercoop discute autogestão nas cooperativas

“Vamos mostrar para o Brasil que o 
cooperativismo pode fazer a diferença com sua 
paixão, excelência em produtos e serviços, com 
competência e profissionalismo. Todos esses 
ingredientes são necessários no processo de 
mudança que precisamos, queremos e 
merecemos.” Com essa fala, o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, deu 
boas-vindas aos mais de 500 participantes do 
Intercoop, evento focado nos ramos Agro, 
Crédito, Saúde e Transporte ocorrido em 
Brasília.

O fim de agosto foi marcado pelo 21º Encontro 
Técnico do Leite, realizado em Campo Grande 
pelo Sindicato Rural de Campo Grande em 
parceria com a Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS), o Senar/MS 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a 
Associação dos Criadores de MS, que reuniu 
700 pessoas entre produtores, técnicos e 
autoridades

Encontro Técnico do Leite reúne 700 produtores 

No dia 31 de agosto, ocorreram a reunião do 
Conselho de Administração do Sescoop/MS e do 
Conselho Diretor da OCB/MS.

Reunião Conselho
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Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento às cooperativas a respeito de questões jurídicas, 
orientações e correções de atas. Como também orientações 
sobre prazo do decreto do governo do Estado, que propôs os 
novos códigos de FPAS; liquidação e dissolução de 
cooperativa;  além de emissão de pareceres sobre contratos e 
demais atendimentos.

-Participação no Curso - O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
ASSESSOR JURÍDICO NO CONTROLE DA LEGALIDADE NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES 
em Brasília pelo Sescoop/MS que teve por finalidade capacitar Assessoria Jurídica para o 
amplo debate dos temais mais delicados que circundam as práticas das contratações, na 
melhor doutrina e jurisprudência dos Tribunais de Contas e de Justiça do País;

-Apresentação aos colaboradores do Sistema OCB/MS sobre aspectos legais e de gestão da 
Casa para nivelamento dos conhecimentos necessários ao desempenho das funções e defesa 
do cooperativismo;

-Reunião no Ministério do Trabalho sobre o monitoramento do programa menor aprendiz pelo 
Sistema S e a possibilidade de ampliação do referido programa.

- Participação em videoconferência da OCB Nacional para a discussão da adequação das 
Cooperativas de Trabalho à lei 12.190 e em videoconferência do Sescoop Nacional sobre a 
aplicação de recursos financeiros por parte do Sescoop em Cooperativas.

Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Em agosto houve  atendimentos às cooperativas 
do Estado, sobre diversos assuntos, como 
constituição de Central de Compas; regras 
estatutárias, viabilidade de constituição de 
cooperativa, Termo de Ciência da RFB; além de 
análises de demonstrações contábeis e 
balancetes.
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Comunicação

Clipping

Jornais impressos: 9
Sites: 112 
Mídia espontânea: R$  87.500,00 Acessos: 3299Curtidas: 5613

Aprendizagem

-Reunião com Superintendência Regional do Trabalho de MS – SRTE/MS, para dscutir os projetos 
de aprendizagem para São Gabriel do Oeste, bem como apresentar previsão de novas turmas  e 
estreitar relacionamento com a SRTE/MS.

-Reunião com empresa Co-labore, para discutir a metodologia do desafio que será realizado com os 
aprendizes da turma de Campo Grande. 

-Reunião com Sicoob Horizonte para apresentar metodologia do programa Aprendiz Cooperativo e 
plano de novas turmas. 

Capacitação
MBA em Gestão de Cooperativas – Matemática Financeira e Análise e Elaboração de Projetos
MBA em Gestão de Cooperativas – Controladoria em Cooperativas e Análise e Relatórios Financeiros
Programa de Desenvolvimento de Líderes Corumbá – Planejamento e Gestão Participativa
Programa de Líderes CG 2018 – O Líder como Agente Transformador
Programa de Gestão Executiva em Finanças – Estrutura de Capital
Programa de Formação de Conselheiros – Ramo Crédito
CoopLab CG 2018 – Gestão de Pessoas em Projetos Estratégicos
CoopLab CG 2018 – Legals
Curso Básico de Excel (CG) - 06 a 17/08 no SENAC Horto
Curso de Eneagrama
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade 
Workshop de Segurança no Trabalho em Silos e Armazéns

Ações Centralizadas
No mês de agosto, o SESCOOP/MS capacitou 616 pessoas, totalizando 193 horas.
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Ações Descentralizadas
AURORA
Desenvolvendo Equipes – 16 horas/aula para 20 pessoas,  dias 08/06 e 07/08 – sede da Cooperativa 
no M.S.

COPASUL
1º encontro do programa Prático de Formação LEAN – 24 horas/aula para 02 participantes na cidade 
de São Paulo/SP.

SICREDI CELEIRO
Disciplina Gestão de Conflitos – 16 horas/aula para 16 pessoas, 24 e 25/08 – Academia de Líderes – 
São Gabriel do Oeste/MS.

UNIMED CAMPO GRANDE
2º módulo do Curso Cuidados Paliativos – 22 horas/aula – para 50 pessoas, 18 e 19/08/18 – na sede 
da Cooperativa.
PALS Provider – Suporte Avançado de Vida em Pediatria – 18 horas/aula – para 12 pessoas – na sede 
da Cooperativa.

FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S
ATLS – Advanced Trauma Support – 24 horas/aula – para 16 pessoas, dias 25 e 26/08/18 – na sede 
da Cooprativa.

SICREDI CENTRO SUL MS
Palestra Anual Coordenadores de Núcleo – 1,5 hora – para 150 pessoas – dia 03/08/18 – em Nova 
Andradina-MS.

Promoção Social

Começam as aulas do projeto Pipa

-Reunião do Projeto Cooperativa Amiga da Criança para avaliar e definir novas diretrizes do 
projeto.
- Reunião sobre Programa Cooperjovem com escola interessada para apresentar o programa 
para escola e avaliar sua possibilidade de aplicação.

No dia 13 de agosto, começou a nova turma do 
curso de informática do projeto Pipa, promovido 
pelo Sistema OCB/MS, que seguirá até 
novembro, totalizando 160 horas.
As aulas ocorrerão às segundas, quartas e 
sextas-feiras no período de 13h às 17h no 
laboratório da casa de sopa do Sr. Idelbrando no 
bairro Santa Luzia pra um grupo de 20 jovens.
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Monitoramento

- Aplicação do Programa de Monitoramento PAGC nas cooperativas Uniprime Centro Oeste, Coopar, 
Coapi, Sicoob Dourados, Coopasol, Copper, Cooperfron e Unimed Corumbá para verificar a 
conformidade da cooperativa em relação as exigencias da lei 5.764/71.

-POC - Orientação a Grupo Interessado em Constituir Cooperativa para atuar com frango semi-caipira.

-Visita técnica a Cooperlag e Coopsaj para acompanhar cooperativas que estão ativas irregulares com 
Sistema OCB

-Apresentar os resultados obtidos com a avaliação do PDGC, elecando pontos fortes e oportunidades 
de melhoria da Coopertran e Copper

Demais atividades institucionais
-Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, presidente da Fecoerms-Federação das Cooperativas 
de Eletrificação Rural Est. MS, Jorge Luiz Soares Barbosa e o Analista de Monitoramento do 
Sescoop/MS, Roberto Lhano visitaram a Cerbems buscando maior integracao  com o sistema 
OCB/MS, visando o fortalecimento da cooperativa e sua maior participação no mercado da 
distribuição de energia.

-Participação no Encontro Nacional de Superintendentes, em Brasília

-Presença na Posse da diretoria da Famasul

-Participação no Workshop de Boas Práticas de Gestão – 4ª edição, com o intuito de observar as 
melhores práticas de gestão de empresas dentro e fora do MS, o evento foi no Sebrae/MS.

-Participação na Capacitação eSocial, que visou capacitar os técnicos das Unidades do Sescoop na 
utilização da ferramenta eSocial.

-Presença no CONARH 2018 – Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, que teve o objetivo de 
trazer as novas tendências da área de gestão de pessoas e é considerados um maiores eventos deste 
segmento no mundo. Com o tema “Protagonista da Transformação”, o CONARH 2018 visou mostrar 
que todos são responsáveis por influenciar as pessoas de forma positiva e que para ter um mundo 
mais justo, diverso e igualitário, é necessário colocar em prática as ações, ser o protagonista da 
verdade.




