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Expediente

2019: 40 anos da OCB/MS 
e 20 anos do Sescoop/MS

Mais um ano se encerra e não podemos 
deixar de citar como 2018 foi positivo 
para o cooperativismo sul-matogros-
sense. 2018 foi um ano cheio de acon-
tecimentos no Brasil e no mundo, mas 
o cooperativismo se fortaleceu e cres-
ceu, mostrando cada vez mais que é 
possível mudar a vida das pessoas.

O cooperativismo é uma ferramenta de 
transformação social e um grande alia-
do dos governos sérios, é possível ver 
todos os dias a mudança que o jeito 
cooperativo, ou seja, mais humaniza-
do de gerar negócio proporciona, além 
de ser um modelo econômico susten-
tável e socialmente responsável, capaz 
de proporcionar inclusão produtiva, 
geração de renda, acesso a mercados e 
desenvolvimento regional. Um exemplo 
disso é que, atualmente, cerca de 25% 
da população brasileira está inserida 
no contexto de uma cooperativa, seja 
como cooperado, ou como integrante 
do quadro de funcionários.

Sempre dizemos que um cooperativis-
mo forte é sinônimo de uma economia 
forte por causa da capilaridade das 
nossas cooperativas. Vale dizer que a 
presença das cooperativas possibilita: a 
democratização do crédito, a inclusão 
financeira, o acesso dos pequenos pro-
dutores no mercado por meio de uma 
economia gerada pela escala, a geração 
de energia limpa e internet no campo, 
a prestação de serviços de educação e 

transporte de qualidade, a interiorização dos 
médicos e dentistas, tudo isso com respeito 
ao meio ambiente e com preços justos.

Então, um cooperativismo forte representa 
o empoderamento dos brasileiros com tra-
balho, emprego e renda. Por isso, com um 
novo governo iniciando em 2019, temos a 
esperança de que os representantes dos Três 
Poderes da República estabeleçam com o 
cooperativismo uma aliança por um Brasil 
melhor, fortalecendo o papel das coopera-
tivas na agenda estratégica do país, com a 
efetivação de políticas públicas que estimu-
lem nossa atuação. E, como uma das nos-
sas prioridades, destacamos a necessidade 
do adequado tratamento tributário ao ato  
cooperativo, que, somado às demais propos-
tas apresentadas ao governo, certamente irá 
contribuir para o desenvolvimento do setor 
cooperativista e também de todo o Brasil.

Fora tudo isso, em 2019 comemora-
mos os 40 anos da OCB/MS e 20 anos do  
Sescoop/MS, instituições que auxiliaram nes-
se processo de expansão e fortalecimento do  
cooperativismo em nosso Estado.

O próximo ano será comemorativo e de 
grandes projeções para o futuro, mas sem 
esquecer de agradecer todos que contribu-
íram na trajetória dessas duas instituições.

Também desejamos um Feliz Natal reple-
to de amor e comunhão, que o verdadeiro 
espírito natalino nos acompanhe por todo 
2019!

Editorial

Neste Natal, 

o Sistema OCB/MS

 deseja que o verdadeiro

espírito da Cooperação 

possa irradiar seu coração, 

norteando todas as 

decisões para o 

próximo ano.
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Márcio Freitas comparece ao II Fórum de Presidentes e 
Dirigentes Cooperativistas

1º Encontro de Intercooperação - a força do cooperativismo

Cooperativistas 
participam de 
HSM

SomosCoop no HSM

Em setembro, ocorreu o II Fórum de Presiden-
tes e Dirigentes de Cooperativas que contou 
com a presença de lideranças de cooperativas 
sul-mato-grossenses, além do Presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

O evento foi aberto pelo Presidente da Casa, 
Celso Régis que destacou a importância de 

No mesmo dia ocorreu o “1º Encontro de In-
tercooperação – a força do cooperativismo”, 
em Maracaju, que também contou com a pre-
sença de Márcio Freitas. O encontro ocorreu 
para celebrar o sucesso do convênio de inter-
cooperação realizado entre a Sicredi Pantanal 
MS e Coopsema. Essa parceria de intercoope-
ração permitiu a concessão de mais de R$ 50 
milhões em recursos para associados de am-
bas as cooperativas que aderiram à operação 
de barter para aquisição de fertilizantes para 
a safra de soja 2018/2019 e milho safra 2019.

Lideranças cooperativistas sul-mato-gros-
senses participaram do HSM Expo 2018, 
considerado o maior evento de gestão da 
América Latina, atualmente em sua déci-
ma oitava edição, que reuniu mais de 4 
mil pessoas.

Ao longo dos três dias, o HSM Expo con-
tou com mais de 130 palestras, que pas-
saram por temas como metodologias 
ágeis, inteligência artificial, liderança de 
alto impacto, empreendedorismo, forma-
ção executiva e saúde nas organizações.

O movimento SomosCoop foi apresentado a 
lideranças empresariais brasileiras e de fora 
do país como um dos exemplos de como é 
possível gerar emprego, trabalho e resultado 
financeiro de forma ética e responsável, valo-
rizando o que as pessoas têm de melhor e 
cuidando dos recursos naturais. A apresenta-
ção foi feita pelo superintendente do Sistema 
OCB, Renato Nobile, durante a programação 
do HSM Expo 2018, em São Paulo. 

Durante sua participação no evento, Renato 
Nobile discorreu sobre o cooperativismo do 
futuro e, ainda, sobre os grandes marcos his-
tóricos que mudaram, em escala global, o jei-
to de pensar, planejar, produzir e consumir. 

parar e planejar o futuro. “Todos os dias há 
a oportunidade de ver o quanto o movimen-
to cooperativista é importante, pois trans-
forma a realidade local e a vida de todos os 
envolvidos no cooperativismo. Nesse contex-
to surge a necessidade de propor uma refle-
xão em conjunto com presidentes e dirigentes 
das cooperativas sobre o futuro do Sistema, 
com foco na análise do ambiente competiti-
vo, identificando os principais desafios para o 
desenvolvimento das cooperativas”, declarou.

“Análise do Momento Atual e Futuro do 
Cooperativismo” foi o tema da palestra pro-
ferida por Márcio Freitas, que acima de tudo 
destacou a importância do cooperativismo 
na sociedade, pois são 6.800 cooperativas, 
com mais de 14 milhões de cooperados que 

empregam quase 400 mil pessoas no Brasil.

“Se considerarmos as famílias dos cooperados, 
são mais de 56 milhões de brasileiros envolvi-
dos com o cooperativismo, que representam 
cerca de 27% da população. Não podemos 
desmerecer isso”, enfatizou.

Ele ainda complementou falando sobre as 
mudanças de comportamento das pessoas e 
a evolução da tecnologia, mas sempre desta-
cando o diferencial humano das cooperativas. 
“O maior armazém que o cooperativismo pos-
sui não é aquele utilizado para estocar grãos 
nas cooperativas agropecuárias, nem os cofres 
das cooperativas de crédito, mas é o armazém 
da confiança que se gera entre as pessoas, a 
confiança que dá esperança na construção de 
um mundo melhor”, completou.

Márcio proferiu a palestra “A importância da 
Intercooperação”. Em detrimento de todo o 
caos que o mundo vive, o cooperativismo é a 
solução para diversos problemas e desafios, 
pois gera desenvolvimento local, valoriza o ca-
pital humano e é baseado em valores e princí-
pios”. Segundo ele, a intercooperação é a es-
sência do cooperativismo, porque gera ganho 
em escala para todos. Ele ainda comentou so-
bre o cenário atual do País e da importância 
da articulação e união neste momento.

Segundo ele, somos convidados, todos os 
dias a inovar.

De acordo com o superintendente, o movi-
mento SomosCoop surgiu há um ano com 
dois objetivos muito bem definidos: promo-
ver o orgulho de ser cooperativista naque-
les que já vivenciam a cooperação todos 
os dias e mostrar para a sociedade que o 
cooperativismo é um movimento capaz de 
transformar realidades, por meio da gera-
ção de trabalho, emprego e renda.

Delegação sul-mato-grossense presente no evento.

Presidente da OCB Nacional, Márcio Freitas, 
prestigia evento.

Lideranças discutem o futuro do cooperativismo
no Estado.
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Sistema OCB/MS lança Panorama do 
Cooperativismo Sul-mato-grossense

VI Seminário de Líderes reúne cerca de 180 pessoas

Para encerrar o ano, o Sistema OCB/MS lan-
ça o Panorama do Cooperativismo Sul-mato-
grossense. Um trabalho pioneiro em Mato 
Grosso do Sul, que traz informações rele-
vantes ao setor e possibilita desenhar o per-
fil socioeconômico do cooperativismo no  
Estado.

Para promover o crescimento e desenvolvi-
mento é preciso conhecer com profundida-
de o negócio em que atuamos, pois isso dá 
condições e conhecimento necessário para 
criação de estratégias e tomada de decisões 
sobre investimentos na área de representa-
ção institucional, permitindo reinvidicações de 
políticas públicas de apoio e desenvolvimen-
to do setor. Foi pensando nisso que o Siste-
ma OCB/MS elaborou o Panorama que traz 

Como encerramento das atividade de 2018, o 
Sistema OCB/MS realizou o VI Seminário de 
Líderes, que contou com a presença de cer-
ca de 180 pessoas, entre dirigentes, coope-
rados, colaboradores, lideranças do setor e 
autoridades. Dentres eles Juliano Schmaede-
cke, Presidente da Aprosoja/MS (Associação 
dos Produtores de Soja de Mato Grosso do 
Sul), Maurício Saito, Presidente da Famasul e 
Jaime Verruck, Secretário da Semagro (Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar), que representou o Governador Rei-
naldo Azambuja.

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis 
abriu o evento e destacou a importância de 
formar novas lideranças. “O cooperativismo 

dados técnicos, econômicos 
e financeiros das cooperati-
vas de Mato Grosso do Sul. 
O trabalho visa essencial-
mente oferecer instrumen-
tos e dados confiáveis para 
o melhor planejamento das 
ações, tanto por parte do 
sistema como por parte de 
cada cooperativa. Alguns 
dados confirmam a impor-
tância do cooperativismo 
no Estado, estando presente 
em aproximadamente 80% 
dos 79 municípios do estado 
de Mato Grosso do Sul, apresentando uma sede ou uni-
dade de atendimento de cooperativa.

O material está disponível no site: www.ocbms.org.br

O Conselho Diretor da 
OCB/MS aprovou na reu-
nião do dia 30/11 com 
base nas resoluções 50 
e 51 da OCB Nacional, 
a inativação do registro 
de 18 cooperativas con-
sideradas irregulares ou 
paralisadas. Agora são 
92 cooperativas regis-
tradas e regulares.

está crescendo e precisamos fortalecê-lo com 
novas lideranças bem formadas, e esse é o 
nosso papel, por isso realizamos os progra-
mas de formação continuadas, cursos e even-
tos que possibilitam formar novos líderes”, 
declarou.

 As autoridades presentes também destacaram 
a formação de novas lideranças e o secretário 
da Semagro, novamente enalteceu o papel do 
cooperativismo na economia. “O governo do 
Estado procura fomentar o cooperativismo no 
MS e nos últimos dois anos avançamos muito, 
implantando o Programa Estadual de Desen-
volvimento e Fortalecimento do Cooperativis-
mo (Procoop), elaborado em parceria com o 
Sistema OCB/MS, mas temos outras frentes, 
como uma participação mais efetiva do setor 

nas operações de crédito do FCO e a partici-
pação da entidade na Junta Comercial, uma 
reivindicação antiga”, declarou.

A primeira palestra do evento foi “Cenário 
Econômico Brasileiro, Pós -eleições”, com o 
mestre e doutor em economia pela USP, Juan 
Jensen. Apesar do tom otimista, o palestran-
te destacou que os primeiros seis meses de 
governo serão determinantes para o rumo do 
País. “O presidente eleito precisa usar a sua 
popularidade para tomar decisões que são 
impopulares, como a reforma da previdência, 
que é necessária para a retomada do cresci-
mento”, afirmou. 

 Logo após ocorreu a palestra “Atributos de 
um Líder Inspirador”, com o professor, escri-
tor e renomado palestrante, Eugênio Mussak. 
O palestrante destacou que as mudanças que 
geram a História, e que esses momentos são 
protagonizados por líderes. “Um líder precisa 
ter: competências, causa e caráter!”

Após as palestras, ocorreu o Lançamento do 
Programa de Formação de Agentes de Inova-
ção e Transformação em parceria com o Isae 
de Curitiba. E para encerrar, houve as forma-
turas dos programas de formação profissio-
nal do Sescoop/MS: Programa de Gestão Exe-
cutiva em Finanças, Programa de Líderes e  
CoopLAB. Este último ainda premiou os 
melhores projetos, tendo dois trabalhos empa-
tados em terceiro lugar: Coopur  e Coorlms; 
segundo lugar: Sicredi União MS/TO e primei-
ro lugar: Sicredi Pantanal.

Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossense • 2018 1

Economia pós-eleições e liderança foram os temas das palestras.
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“Gerando Negócios, 
Produzindo 
Conhecimento”
é o tema do 
Showtec 2019

Selo dos 40 anos da OCB/MS é lançado
Durante o II Fórum de Presidentes e Diri-
gentes foi lançado o selo comemorativo 
aos 40 anos da OCB/MS, desenvolvido 
para sinalizar materiais gráficos relacio-
nados com a comunicação da Instituição.

Através de estudos do logotipo usado 
pelo Sistema OCB/MS, utilizando seus 
próprios grafismos, a logo mantém o íco-
ne em forma de círculo que possui em 
seu interior o desenho de dois pinhei-
ros (símbolo mundial do cooperativismo), 
com um anel em volta do mesmo, ao seu 

lado foi inserido o número 4, desta for-
ma, com a aproximação de símbolos, o 
número 40 é formado.

Os caracteres OCB/MS com letras em cai-
xa alta e em negrito também são inclu-
ídos, juntamente com a palavra ANOS 
para que fique claro ao receptor da 
mensagem que se trata de 40 anos da  
OCB/MS. Todos os elementos estão em 
dourado para remeter ao Ouro destacan-
do o valor da Instituição para o Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O Showtec 2019 será realizado entre os dias 
16 a 18 de janeiro, em Maracaju, reunindo as 
maiores empresas e os lançamentos mais im-
portantes para o agro nacional. O tema dessa 
edição é: “Gerando Negócios, Produzindo Co-
nhecimento”.

O evento é realizado pela Fundação MS e 
promovido pelo Sistema Famasul – Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de MS, Sistema  
OCB/MS – Organização das Cooperativas Bra-
sileiras e Aprosoja/MS – Associação dos Pro-
dutores de Soja de Mato Grosso do Sul, com 
patrocínio do Senar/MS – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural.

Orçamento para 2019 da OCB/MS é aprovado em AGE
Na manhã do dia 30 de novem-
bro, na Casa do Cooperativismo 
ocorreu uma AGE - Assembleia 
Geral Extraordinária, que tinha 
como ordem do dia fixar os valo-
res e formas de pagamento das 
contribuições devidas pelas socie-
dades cooperativas filiadas, para 
o Exercício 2019, apreciar e apro-
var o Plano de Atividades e Pro-
posta Orçamentária para o Exer-
cício 2019, e outros assuntos 
pertinentes.

A principal deliberação foi a 
implantação da Contribuição 
Confederativa, que visa cobrir as 

necessidades financeiras das atividades 
sindicais do sistema cooperativo, essa 
contribuição é recomendação propos-
ta pela CNcoop. O Plano de Atividades 
e a Proposta Orçamentária também 
foram aprovados por unanimidade. 
“Teremos um ano cheio de ações, 
além do nosso calendário habitual, 
teremos mais uma edição do Ticoop e 
nossa Semana do Cooperativismo será 
comemorativa aos 40 anos do Sistema 
OCB/MS”, declarou Celso Régis.

Para encerrar, o assessor jurídico  
Dr. José Henrique Vigo atualizou os 
dirigentes a respeito das questões sin-
dicais nacionais e do Estado.
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II Seminário Jurídico do Sistema OCB recebe Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso

Ramo Transporte 
debate desafios 
de gestão

OCB lança 
novo serviço: 
Cooperativas nas 
compras públicas

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso participou da abertu-
ra 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 ressal-
tou a importância dos instrumentos legais 
que garantem e estimulam a prática coopera-
tivista em todo o país.

“A Constituição repetidamente dá centralida-
de a essa forma de organização, de produção 
e de funcionamento societário”, afirmou. Ele 
citou os artigos 5º (dos Direitos Individuais e 
Coletivos), 146 (do Sistema Tributário) e 174 
(da Ordem Econômica e Financeira) como as 
principais referências da Carta, além do Códi-
go Civil Brasileiro que estabelece regimes espe-
cíficos para as cooperativas. Diante dos núme-
ros do Sistema OCB que expressam a força 

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

A intenção foi debater o futuro do setor dian-
te das inovações digitais, os diferenciais com-
petitivos das cooperativas, as perspectivas dos 
clientes, a gestão empreendedora e as estra-
tégias de atuação para o segmento. O even-
to contou com a participação de 180 pessoas, 
dentre dirigentes de cooperativas, presiden-
tes de unidades estaduais e técnicos do setor. 
Ao todo, 25 estados foram representados. 
Cooperativistas de MS do ramo transporte 
participaram do evento.

A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) acaba de lançar mais um serviço des-
tinado apoiar as cooperativas na sua inserção 
em mercados. Trata-se do portal “Cooperati-
vas nas Compras Públicas”, ambiente desen-
volvido pelas gerências Técnica e Econômica 
e de Relações Institucionais, por meio do qual 
será possível receber informações a respeito 
dos editais de licitação e chamadas públicas 
para aquisição de produtos e serviços pelos 
governos nos níveis federal, estadual e muni-
cipal. A gerente de Relações Institucionais da 
OCB, Fabíola Nader Motta, explica que o obje-
tivo do portal é informar em tempo real as 
oportunidades de comercializar com o gover-
no e dar todo o suporte para que as coopera-
tivas acessem esse mercado.

do modelo de negócio, 
o ministro afirmou que 
“se deve incluir no radar 
da sociedade brasileira, 
uma expansão da ativi-
dade cooperativa como 
forma de organização 
social que vem dan-
do certo”. Hoje, o Siste-
ma OCB reúne cerca de 
7 mil cooperativas em 
todo o país que juntas 
movimentam aproxima-
damente 7% do PIB em 
13 ramos de atividades.

Representantes do MS estavam presen-
tes no evento, o assessor jurídico sindical da  
OCB/MS, DR. José Henrique Vigo, foi media-
dor em um dos painéis.

Cooperativas 
estão entre as 
melhores para 
trabalhar

O cooperativismo 
é, sem dúvida, uma 
referência na gera-
ção de resultados 
financeiros por meio 
da aliança entre dois 
vieses: o econômico 
e social. Tanto que 
21 das 150 melho-
res empresas para 

se trabalhar, segundo o ranking da revis-
ta VOCÊ S/A que acaba de ser divulgado, 
são cooperativas, ambientes nos quais 
as pessoas unem esforços e multiplicam 
resultados.

Após grande reformulação da metodolo-
gia em 2016, a edição deste ano trouxe 
nova atualização. Com o intuito de equili-
brar a avaliação das empresas com os fun-
cionários mais felizes e também com as 
práticas mais modernas de RH, o Índice 
de Felicidade no Trabalho (IFT) começou 
a ter pesos diferentes na sua composição 
de notas. Dentre elas estão representan-
tes dos Sistema Sicredi, Sicoob e Unimed.

Dirigentes do Estado participaram do evento.

Representantes do MS estavam no evento.
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MS tem projeto 
reconhecido no 
Prêmio 
SomosCoop

Natal da Cooperação faz 
a alegria das crianças

Cooperativas 
já podem usar 
carimbo 
Somoscoop

Todos os anos, o Sistema OCB/MS realiza 
o Natal da Cooperação que visa incenti-
var a prática da responsabilidade social nas 
cooperativas, destacando a importância da 
cooperação entre os dirigentes, coopera-
dos, funcionários e comunidade em geral 
onde as cooperativas estão inseridas.

A campanha, que já é tradicional no meio 
cooperativista e todos os anos beneficia 
diversas crianças, nesta edição teve o for-
mato de adoção de cartinhas. “O sistema 
cooperativo de MS está realizando esta 
campanha, pois acredita que o crescimento 

O movimento cooperativista brasileiro cele-
brou seu compromisso com o desenvolvimen-
to socioeconômico do país. A cerimônia foi 
marcada pelo anúncio das cooperativas ven-
cedoras do Prêmio SomosCoop – Melhores 
do Ano, promovido pelo Sistema OCB. Ao 
todo, 21 cooperativas tiveram suas boas prá-
ticas reconhecidas nacionalmente, sendo uma 
delas do Mato Grosso do Sul.

Os jurados analisaram 437 projetos de 267 
cooperativas de 20 estados brasileiros, o 
que representa um aumento de 25% do 
número de inscrições em relação à última 

econômico excludente contraria os princí-
pios do cooperativismo. Para ocorrer desen-
volvimento sustentável é preciso compro-
metimento com uma visão responsável que 
busca o equilíbrio social e a interação ética 
com a comunidade”, declara o Presidente 
do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

A campanha foi realizada em parceria com 
a Sicredi Campo Grande, Unimed Cam-
po Grande, Coorlms, Sicoob, Conacentro 
e Uniodonto Campo Grande. Esta ação é 
muito importante para o sistema, pois a 
prática social é inerente ao cooperativismo 
e por isso continua primordial o incentivo a 
essas práticas. A ação beneficiou cerca de 
150 crianças de 9 instituições da Capital.

Antes de decidir se compra ou não, o 
consumidor consciente exige muito mais 
que qualidade e preço justo. Ele quer ter 
a certeza de levar para casa opções que 
impactam positivamente tanto a socie-
dade quanto o meio ambiente. E nesse 
caso, o cooperativismo é a resposta, afi-
nal, por traz de um rótulo há um rosto 
e, além do CNPJ, há vários CPFs. É por 
isso que o Sistema OCB lança o carim-
bo do movimento SomosCoop. O obje-
tivo é mostrar que onde tem cooperati-
vismo tem a força do trabalho de muitas 
pessoas.

NOVA CARA

A ideia é tornar mais fácil a identificação 
dos produtos e serviços com DNA coope-
rativista e, assim, todo mundo vai poder 
reconhecer o valor de escolher, de forma 
consciente o que vai consumir. Vale des-
tacar que as quase sete mil cooperativas 
brasileiras produzem de grãos a carnes e 
oferecem serviços variados, tais como os 
médicos, os educacionais, os financeiros, 
os de transporte e muito mais.

Para aderir, é muito simples: basta que 
as cooperativas devidamente registradas 
e regulares acessem o site do movimento 
SomosCoop e baixe o manual de aplica-
ção para conhecer todas as informações 
a respeito do uso do carimbo. Em caso 
de dúvidas, o interessado pode encami-
nhar um e-mail para contato@somos.
coop.br. “Quanto mais as cooperativas 
usarem esse carimbo, mais rapidamen-
te a sociedade verá que cooperar vale a 
pena e que fazer parte deste movimento 
é motivo de muito orgulho”, conclama a 
liderança cooperativista.

edição. Dos 13 ramos que englobam o sistema  
cooperativista, destacam-se os projetos liga-
dos ao agropecuário, crédito, saúde e traba-
lho. Minas Gerais e Santa Catarina lideraram a 
participação por estados.

Mato Grosso do Sul teve uma coopera-
tiva entre as vencedoras, a Sicredi União  
MS/TO ficou em segundo lugar na categoria  
Cooperjovem. O projeto premiado é a apli-
cação do Programa Cooperjovem na Escola 
Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, em 
Campo Grande, com o objetivo de disseminar 
a cultura da cooperação, baseada nos princí-
pios e valores do cooperativismo, por meio de 
atividades educativas.

A realidade do ambiente escolar refletia um 
grupo de famílias em situação de vulnerabili-
dade social. Drogas, violência e desemprego 
eram problemas frequentes no cotidiano da 
comunidade que a escola atende. E, tal con-

texto interferia direta e indiretamente 
no processo de ensino e de aprendiza-
gem, necessitando modificar as práticas 
pedagógicas. Além disso, havia tam-
bém um distanciamento escola/comu-
nidade.

A Sicredi União MS/TO é referência em 
programas sociais e desde o início do 
Cooperjovem no Estado é a coopera-
tiva parceira de escolas. A Cooperativa 
desenvolve outros projetos que aten-
dem diversas pessoas em suas cidades 
de atuação.Primeira vez que uma cooperativa do MS recebe este prêmio.
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Avança Coop discute diretrizes do Sescoop

Dois cooperativistas de MS 
integram equipe de Ministros do 
novo governo

Divulgadas as propostas
para um Brasil Mais 
Cooperativo

Nos dias 13 e 14 de novembro, ocorreu o 
Avança Coop que teve o objetivo de apre-
sentar e discutir a forma de atuação do  
Sescoop/MS à luz da nova diretriz de atuação 
finalística do Sescoop Nacional, abordando as 
ferramentas e soluções do sistema OCB/MS, 
bem como refletir sobre o desenvolvimento 
do cooperativismo no Estado.

O Avança Coop é um importante momento 
para pensar os impactos e resultados dos pro-
gramas e projetos desenvolvidos atualmen-
te pelo Sistema OCB/MS. Assim como, para 
promover uma maior aproximação com as   
cooperativas no desenho de soluções cada 

O Presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, indicou dois cooperativistas 
de Mato Grosso do Sul para inte-
grarem a equipe de Ministros do 
novo governo. O Sistema Coope-
rativo de MS recebeu com satis-
fação as indicações, pois ambos 
sempre foram atuantes nas causas 
do cooperativismo e integrantes 
da Frente Parlamentar, trabalhan-
do pelo sistema.

Um dos indicados é a Deputada 

vez mais alinhadas às suas necessidades.

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
abriu o evento e destacou a importância da 
contribuição das cooperativas no cumprimen-
to dessas diretrizes.

A programação temática do evento come-
çou com a apresentação da nova diretriz de 
atuação do Sescoop atravéz da Gerente de 
Desenvolvimento Social do Sescoop Nacio-
nal, Geâne Nazaré Ferreira. “Esses eventos são 
importantes para fazermos um alinhamento 
nacional, visto que já temos 20 anos de atua-
ção e precisamos dar respostas aos órgãos de 
controle”, explicou. Logo após, o assessor de 
Auditoria do Sescoop Nacional, Sanller Nona-
to, abordou o tema controle de resultados na 
atuação do Sescoop.

A busca pela excelência passa pelo controle 
da qualidade na execução de processos, tare-
fas e atividades que impactam no alcance de 
resultados. Sendo assim, membros da equipe 

técnica do Sescoop/MS também trataram de 
normativos.

No segundo dia de evento, o Presidente do 
conselho de administração da cooperativa 
Cocamar, sr. Luiz Lourenço apresentou seu 
case de sucesso. Investir na melhoria contí-
nua é premissa das organizações de suces-
so. Para tanto, o Sescoop tem se dedicado a 
oferecer às cooperativas soluções que as auxi-
liem a promover o aumento da qualidade e da 
competitividade do cooperativismo, por meio 
do desenvolvimento e da adoção de boas prá-
ticas de gestão e governança, pautadas no 
modelo de excelência da gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ).

E para encerrar o evento, ocorreu a pales-
tra do administrador de empresas com espe-
cialização em Counseling, pós-graduado em 
Gerência Financeira e Controladoria, além de 
professor convidado do Pecege Esalq/USP, 
Trecsson Business/FGV e estudioso da cultura 
Disney, Marlos Vander.

Federal Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias, associada da Sicredi 
Campo Grande, será a nova Minis-
tra da Agricultura. O outro indica-
do é o ex-presidente da Unimed 
CG, Dr. Luis Henrique Mandetta, 
que será o Ministro da Saúde.

Pastas importantes são ocupadas 
por lideranças de Mato Grosso  
do Sul e integrantes do coopera-
tivismo.

Desde que foi criada, a Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB) atua com o compromisso de participar ativa-
mente da construção de um ciclo de políticas públicas que 
assegurem um ambiente favorável para que os 13 ramos se 
fortaleçam enquanto modelo de negócio. É por isso que 
a entidade acaba de divulgar suas Propostas para um Bra-
sil Mais Cooperativo. O documento contém as contribui-
ções do cooperativismo para a Presidência da República. O 
material possui cinco eixos temáticos e 23 propostas que 
reconhecem o cooperativismo como uma ferramenta de 
transformação socioeconômica, por meio da geração de 
trabalho, emprego e renda. O Presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, disse que é fundamental que as 
cooperativas participem do processo político do país, como 
protagonistas do futuro que merecem. O Documento com-
pleto está disponível no site do Sistema OCB.

A publicação foi entregue pelo Presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, acompanhado do Presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, ao Vice-presidente eleito do 
país, general Hamilton Mourão.

Presidente Celso Régis participa 
da entrega das propostas.

Pastas importantes são ocupadas por lideranças de MS.

Os participantes pensaram sobre os impactos e 
resultados dos programas e projetos desenvolvidos.


