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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

6 eventos 294 horas

6106 curtidas 12 Ações

2652 acessos 23 cursos

1086 pessoas 2781 seguidores

Destaques
O movimento cooperativista brasileiro celebrou  
seu compromisso com o desenvolvimento 
socioeconômico do país. A noite foi marcada 
pelo anúncio das cooperativas vencedoras do 
Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, 
promovido pelo Sistema OCB. Ao todo, 21 
cooperativas tiveram suas boas práticas 
reconhecidas nacionalmente.
Uma delas do MS, a Sicredi União MS/TO ficou 
em segundo lugar na categoria Cooperjovem!

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso participou da abertura do 
II Seminário Jurídico do Sistema OCB. Em sua 
palestra, sob o tema “A Constituição de 1988, 
conquistas democráticas e alguns aspectos do 
cooperativismo”, Barroso ressaltou a 
importância dos instrumentos legais que 
garantem e estimulam a prática cooperativista 
em todo o país.
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MS é destaque no Prêmio 
SomosCoop

Seminário Jurídico do Sistema OCB 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

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

• OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, levantamento e informações sobre o 
resultado das eleições no Mato Grosso do Sul com referência a composição do Senado e Câmara 
dos Deputados Federais;

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

•  Reunião com as Cooperativas que atuam em Campo Grande, discutindo a possibilidade de 
formação de um ente cooperativo para desenvolver projeto de geração de energia solar;

• Reunião do Grupo de coordenação de estatísticas agropecuárias com avaliação da safra 
2017/2018.          
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Sistema OCB/MS

MS tem projeto reconhecido 

O movimento cooperativista brasileiro celebrou  
seu compromisso com o desenvolvimento 
socioeconômico do país. A noite foi marcada 
pelo anúncio das cooperativas vencedoras do 
Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, 
promovido pelo Sistema OCB. Ao todo, 21 
cooperativas tiveram suas boas práticas 
reconhecidas nacionalmente.
Uma delas do MS, a Sicredi União MS/TO ficou 
em segundo lugar na categoria Cooperjovem!

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso participou da abertura do 
II Seminário Jurídico do Sistema OCB. Em sua 
palestra, sob o tema “A Constituição de 1988, 
conquistas democráticas e alguns aspectos do 
cooperativismo”, Barroso ressaltou a 
importância dos instrumentos legais que 
garantem e estimulam a prática cooperativista 
em todo o país.

II Seminário Jurídico do Sistema OCB 

O foco na necessidade do cliente é um dos 
ingredientes da receita de sucesso das grandes 
empresas de serviços. É por isso que o Sistema 
OCB promoveu a quinta edição do Seminário 
Nacional do Transporte Cooperativo. O evento 
ocorreu na Casa do Cooperativismo Paulista, em 
São Paulo, e debateu o tema Disrupção e 
Transporte: desafios para a gestão das 
cooperativas.

Ramo Transporte debate desafios de gestão

no Prêmio SomosCoop  

I Fórum Apícola de MS
Em outubro, na sede do Sistema Famasul, 
ocorreu o I Fórum Apícola de MS, que contou 
com uma programação diversificada que incluía 
uma palestra sobre cooperativismo, ministrada 
pelo presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis.
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Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Em outubro houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como avaliação de documentos de 
prestação de contas; elaboração de edital para 
AGE; tributação de PIS e Cofins; dúvidas sobre 
Fundersul e Fundems; desligamento de 
associado, além de análises de demonstrações 
contábeis e balancetes.

Comunicação

Clipping

Jornais impressos: 11
Sites: 119 
Mídia espontânea: R$ 99.870,00 Acessos: 2652Curtidas: 6106

Encontro Nacional de Comunicadores

Em outubro ocorreu mais uma edição do Encontro de 
Comunicadores do Sistema OCB, que neste ano 
tratou de Futuros Desejáveis.
Na programação estava prevista um Workshop sobre 
o assunto através da técnica de Desing Thinkig para 
elaborar um documento que será discutido no 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo em 2019, no 
qual um dos temas será comunicação.
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Júridico

Institucional

FOTO
-Participação no 2º Seminário Jurídico do Sistema OCB em 
Brasília, evento que teve a participação do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que abordou o 
tema sobre a Constituição de 1988, suas conquistas 
democráticas e alguns aspectos do cooperativismo e demais 
palestras relacionadas com o Cooperativismo. O seminário foi 
destinado a advogados das organizações estaduais e também 
das cooperativas brasileiras. O assessor jurídico sindical da 
OCB/MS, Dr. José Vigo foi um dos moderadores.

-Participação no 4ª Reunião do Comitê Jurídico do Sistema OCB em Brasília, a participação foi 
restrita aos advogados e assessores jurídicos das Unidades Estaduais do Sistema OCB, que 
assessoram nas questões jurídicas relacionadas à Organização Estadual, ao Sescoop Estadual, 
aos Sindicatos de Cooperativas e às Federações, para alinhamento dos principais temas 
jurídicos afetos a cada uma das entidades que compõem o Sistema OCB;

Capacitação
MBA em Gestão de Cooperativas 2018/2019 - Tributação em Cooperativas / Gestão Tributária em 
Cooperativas
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Marketing Pessoal e Oratória»
Programa de Líderes Corumbá 2018 - Liderança Situacional
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito - Finanças Corporativas
Programa de Líderes CG 2018 - Liderança Coach
CoopLAB CG 2018 - Módulo 10: Liderança de Projetos  - Tirando projetos do papel
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 1: Oratória, Visão de Negócios e Culgura da Inovação
Programa de Líderes Corumbá 2018 - Liderança Coach
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito - Comunicação e Liderança
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 2: Cooperativismo Contemporâneo
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Educação Cooperativa»
Programa de Líderes Corumbá 2018 - Liderança Coach
NR 23 - Brigada de Incêndio (Ddos)
NR 23 - Brigada de Incêndio (SGO)
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade (16h) - Ddos
Palestra de Gestão Financeira (2h cada) (Sicredi Pantanal) - Maracaju/MS 
Palestra Motivacional (2h cada) (Sicredi Pantanal) - Maracaju/MS 
Palestra de Gestão Financeira (2h cada)  - Uniprime
Academia Unidonto Dourados - Programa de Desenvolvimento de Cooperados (Total: 32h) - 4h p/ dia - 
Módulo III
Programa de Gestão Executiva em Finanças - Integração Orçamentária e Orçamento de Capital
Palestra Motivacional (2h cada) (Sicredi Pantanal) - Maracaju/MS (1 turma - manhã) - Instrutor: Paulo 
Brum
Palestra sobre "Planejamento Estratégico" - 2h (Sicredi Pantanal) - Maracaju/MS - Instrutor: Gustavo 
Reis
Curso Lidando com Fortes Emoções (12h) - CG
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Capacitação
Ações Centralizadas
No mês de  outubro, o SESCOOP/MS capacitou 1086 pessoas, totalizando 294 horas.

Ações Descentralizadas
• SICREDI CELEIRO: Dias 26 e 27/10/2018, foi ministrada a disciplina Liderança Coach, com 
16 horas/aula,  na academia de Líderes em São Gabriel do Oeste-MS.

• AURORA: 
1. Programa de Desenvolvimento de Líderes: dia 23/10/18 foi realizado o último encontro de 16 
horas/aula, com o tema: Planejamento e foco em Resultados, na sede da Cooperativa.
2. LIBRAS – nos dias 29 e 30/10 aconteceram os dois últimos encontros do curso de LIBRAS, 
realizado na sede da Cooperativa.

• COPASUL: 
1. Programa SER Líder – Gestão Desenvolvimento de Liderança, realizado um encontro de 08 
horas/aula, na sede da Cooperativa.
2. Programa Prático de Formação LEAN – Realizado  o 3º encontro na cidade de São Paulo/SP.

• UNIMED CG: 
1. Humanização no Atendimento à Saúde: foram realizados os encontros de 01 a 04/10/18 e de 
22 a 25/10/18, no auditório do Hospital da Unimed CG.
2. Master Business: foram realizados os encontros da turma 1 dias 05 e 06/10/18 e da turma 2 
dias 19 e 20/10/18.

• SICREDI UNIÃO:  Desenvolvimento Continuado de Coordenadores de Núcleo, realizado dia 
12/10/18 no Tocantins e Oeste da Bahia.

• SICREDI CENTRO SUL: Treinamento e certificação de Gestão na Prática, que foi realizado 
dias 29 e 30/10/18, com carga horária de 16 horas/aula, na cidade de Campinas/SP.

• C.VALE: 
1. Curso NR 12- Segurança em Máquinas e Equipamentos – FORMAÇÃO: realizado dias 22 e 
23/10/18, com carga horária de 16 horas/aula, na cidade de Caarapó/MS.
2. Curso NR  23 – Brigada de Incêndio – RECICLAGEM: realizado de 24 a 26/10/18, com carga 
horária de 20 horas/aula, na cidade de Caarapó/MS.
3. Curso NR  23 – Brigada de Incêndio – FORMAÇÃO: realizado de 15 a 19/10/18, com carga 
horária de 40 horas/aula, na cidade de Caarapó/MS
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Promoção Social

-Reuniões com cooperativas e visitas a instituições para organização da Campanha Natal da 
Cooperação.

Monitoramento

-POC - Participação em reunião de grupo interessado em constituir cooperativa no Sebrae em Três 
Lagoas

-Participação na AGE da COOPER3 em Três Lagoas e da Coopergrãos em Nova Andradina

-Visitas às Cooperativas Inativas e entrega de relatórios do GDA para verificar a situação de 
cooperativas inativas CTB, COOPECRI, COOPERRICA, COPERVALE, Cooperquena e Cooperabonito e 
realizar entrega relatório GDA COTTONSUL, COPRASUL E COPPER

-Palestra sobre cooperativismo a acadêmicos dos cursos de Administração e Contabilidade da 
Faculdade de Tecnologia FETEC

Demais atividades institucionais
- Participação na Capacitação dos Membros do Conselho Fiscal do Sescoop, que teve o objetivo de 
capacitar os participantes para o aperfeiçoamento do papel de membros de Conselhos fiscais do 
SESCOOP, a partir de conhecimentos sistematizados sobre a dinâmica de atuação do Conselho 
Fiscal.

-: Participação na banca de avaliadores do Programa Agrinho para avaliar os trabalhos do programa 
para premiação.

-Participação na banca de Juízes do Prêmio Qualidade da Gestão (PQG) MS 2018, para avaliar e 
definir as instituições e empresas que serão premiadas no PGQ 2018.

- Realização da reunião sobre possível criação de uma Cooperativa Central de distribuição de energia

-Palestra sobre o panorama do cooperativismo brasileiro e em MS para acadêmicos dos cursos de 
Administração da UFMS na sede da OCB/MS.




