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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

6 eventos 288 horas

6235 curtidas 6 Ações

2942 acessos 19 cursos

817 pessoas 3170 seguidores

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

Como encerramento das atividade de 2018, o 
Sistema OCB/MS realizou o VI Seminário de 
Líderes, que contou com a presença de cerca de 
180 pessoas, entre dirigentes, cooperados, 
colaboradores, lideranças do setor e 
autoridades. Economia pós eleições e liderança 
foram os temas das palestras.
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Avança Coop  VI Seminário de Líderes 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

No mês de novembro, 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 ordinária realizada na sede da 
IAGRO com deliberações de processos pelos conselheiros;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com Superintendente de Administração 
Tributária e Presidente do Sistema OCB/MS tratando da política tributária no Estado;

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

•  FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, participação do 
MS Agro com a presença de 45 presidentes de sindicatos Rurais do Estado e Diversas lideranças 
políticas e entidades;

• FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, implantação do 
PROAPE – carne sustentável e orgânica do pantanal – MS, com a participação do Governador do 
Estado, Secretários Estaduais e diversas entidades representativas no setor do Agronegócio do 
Estado;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, superintendência do Tesouro tratando de 
assuntos a pedido de Cooperativa do Ramo Infraestrutura;
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Cooperativistas participam de HSM 
Lideranças cooperativistas sul-mato-grossense 
participaram em novembro, do HSM Expo 
2018, considerado o maior evento de gestão da 
América Latina, atualmente em sua décima 
oitava edição. Mais de 4 mil pessoas 
participaram do evento.
 

Na noite do dia 13 de novembro, a Escola Fauze 
Scaff Gattas Filho , vencedora do segundo lugar 
do Prêmio SomosCoop na categoria 
Cooperjovem, recebeu o troféu.
A cooperativa parceira, Sicredi União MS/TO. 
promoveu uma cerimônia de entrega, que 
contou com representantes da escola, a 
secretária de Educação de Campo Grande, 
Soraia Inácio de Campos e a Gerente de 
Desenvolvimento Social do Sescoop Nacional, 
Geâne Nazaré Ferreira.

Escola Fauze Scaff Gattas Filho 

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

Avança Coop discute diretrizes do Sescoop

recebe troféu do prêmio SomosCoop 
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Coletiva de imprensa com a futura   

A futura Ministra da Agricultura, deputada 
federal, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, 
indicada pelo presidente da República eleito, 
Jair Messias Bolsonaro, esteve reunidade com 
representantes de entidades, dentre elas o 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis. 
 

Para encerrar o ano, o Sistema OCB/MS lança o 
Panorama do Cooperativismo Sul-mato-
grossense . Um trabalho pioneiro em Mato 
Grosso do Sul , que traz informações relevantes 
ao setor e possibilita desenhar o perfil 
socioeconômico do cooperativismo no Estado. 
Material completo está disponível no site!

Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossense 

Na manhã do dia 30 de novembro, na Casa do 
Cooperativismo ocorreu uma AGE- Assembleia 
Geral Extraordinária, que tinha como ordem do 
dia fixar os valores e formas de pagamento das 
contribuições devidas pelas sociedades 
cooperativas filiadas para o Exercício 2019; 
apreciar e aprovar o Plano de Atividades e 
Proposta Orçamentária para o Exercício 2019; e 
outros assuntos.

AGE aprova orçamento 2019

Ministra da Agricultura Tereza Cristina

VI Seminário de Líderes
Como encerramento das atividade de 2018, o 
Sistema OCB/MS realizou o VI Seminário de 
Líderes, que contou com a presença de cerca de 
180 pessoas, entre dirigentes, cooperados, 
colaboradores, lideranças do setor e 
autoridades. Economia pós eleições e liderança 
foram os temas das palestras.
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Fórum de Cidadania Financeira    
Representantes do cooperativismo brasileiro, 
incluindo o presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, participaram da quarta edição do 
Fórum de Cidadania Financeira, realizado pelo 
Banco Central, com apoio do Sistema OCB e 
outros parceiros. 
 

A experiência das cooperativas de saúde, 
acumuladas ao longo de meio século de atuação 
no Brasil, tem sido apresentada a formuladores 
de políticas públicas e representantes de 
agentes financeiros desde o final do ano 
passado, por meio do projeto Conhecer para 
Cooperar – Ramo Saúde.
O MS esteve representado pelo presidente da 
Unimed Corumbá, Dr José Marcio Martins Faria, 
que é o representante estadual do ramo saúde. 

Conhecer para Cooperar 

Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Em novembro houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como avaliação de documentos de 
prestação de contas; incidência de ICMS, 
aplicação de CNAE além de análises de 
demonstrações contábeis e balancetes.
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Comunicação

Clipping

Jornais impressos: 15
Sites: 134 
Mídia espontânea: R$ 131.000,00 Acessos: 2942Curtidas: 6235

Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento e emissão de parecer contábil/jurídico sobre recolhimento do Fundems e 
Fundersul; esclarecimentos sobre procedimentos de liquidação; auxílio na elaboração de 
ofício à Sefaz  sobre recolhimento do Fundems e Fundersul para dar segurança jurídica no ato 
da aquisição de milho 

Capacitação

MBA em Gestão de Cooperativas 2018/2019 - Metodologia de Pesquisa II e Fundamentos de Mkt
Programa de Líderes Corumbá 2018 - Inteligência Emocional
Programa de Desenvolvimento de Equipe - Eneagrama
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito - Estratégia de Inovação
CoopLAB CG 2018 - Banca (Projetos)
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 3: Gestão por Resultados
Academia Unidonto Dourados - Programa de Desenvolvimento de Cooperados (Total: 32h) - 4h p/ dia - 
Módulo IV
Curso de Matemática Financeira HP 12C (30h) - CGR
Curso de Contabilidade Cooperativa - Fechamento de Balanço (16h) - CG
Seminário de Líderes Corumbá
Curso de Excel Avançado para Negócios (Cooperafa - 40h) - Nova Andradina/MS - noite
Curso de Matemática Financeira HP 12C (30h) - CGR
Programa de Líderes CG 2018 - Inteligência Emocional
Curso Educação Cooperativista - Cooasgo SGO 
Programa de Gestão Executiva em Finanças - Análise Preditiva de Negócios e Governança
Palestra "Gestão de Investimento - Cenário Marcroeconômico" - Uniprime Ddos (2h) - noite
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Desenvolvimento e Relacionamento 
Interpessoal»
Curso Administrando Situações de Conflito Ddos (16h) - Unigran
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 4: Comunicação Corporativa
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Capacitação
Ações Centralizadas
No mês de  novembro, o SESCOOP/MS capacitou 817 pessoas, totalizando 288 horas.

Ações Descentralizadas
Frigorífico Aurora
• Curso de Libras
15/10/2018 a 06/11/2018 – Carga horária: 40 horas
Em novembro ocorreram 8 horas, correspondente aos dias 05 e 06/11/2018;
26 participantes.
• Palestra Motivacional para o Final de Ano
30/11/2018 – Carga horária: 1 hora;
159 participantes.

Sicredi Celeiro Centro Oeste
• Academia de Líderes
28/11/2018 a 29/11/2018 - Carga horária: 16 horas;
16 participantes.

Sicredi Centro Sul
• HSM
05/11/2018 a 07/11/2018 - Carga horária: 24 horas;
2 participantes

Copasul
• HSM
05/11/2018 a 07/11/2018 - Carga horária: 24 horas;
2 participantes.

• Academia de Líderes – Master Business
05/10/2018 a 30/11/2018 – Carga horária: 24 horas; 
Programa que possui seis módulos. Em novembro ocorreram dois módulos: Workshop II – 
Construindo uma Equipe Vencedora / Turma 2 em 09 e 10/11/2018 (16 horas) e Workshop III – 
Posicionamento na Tomada de Decisão / Turma 2 em 30/11/2018 (8 Horas);
26 participantes.
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Aprendizagem

-Participação na audiência aberta do MPT sobre aprendizagem em Rio Brilhante, com 
representantes do Sistema S, empresários, MP e MPT, para alinhar a abertura de novas turmas 
de aprendizagem em formação profissional para a cidade de Rio Brilhante.

-Reunião e visita às instalações do Senai em Maracaju para estreitar relacionamento com a 
instituição e sanar problemas administrativos do programa de aprendizagem.

-Formatura Aprendiz Cooperativo – Turma Naviraí, com representantes das cooperativas 
envolvidas no programa, aprendizes e familiares, com o bjetivo de encerrar as atividades da 
primeira turma do programa na cidade.

-Visita às cooperativas Cooasgo, Cooperoeste, Sicredi e Aurora, bem como às turmas de 
aprendizes em São Gabriel do Oeste, para avaliar o andamento do programa Aprendiz 
Cooperativo no município.

Promoção Social
-Participação no Workshop de Inclusão Social no Cooperativismo no Sescoop/SP, com 
representantes de cooperativas do Estado de São Paulo e de unidades do Sescoop, com o 
objetivo de discutir o papel do cooperativismo na inclusão de jovens e pessoas com deficiência à 
luz dos ODS.

-Reunião do Projeto Cooperativa Amiga da Criança, na Sede da ACA – Associação dos Amigos da 
para ajustar atividades do projeto com a instituição. 

Natal da Cooperação
Durante o mês de novembro, ocorreu mais uma 
edição do Natal da Cooperação, que este ano foi 
no formato de adoção de cartinhas de crianças 
carentes do Projeto Padrinho e de mais nove 
instituições da Capital.
A campanha atendeu mais de 250 crianças, que 
receberam os presentes em dezembro.
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Monitoramento

-Aplicação do PDGC na Cooperoeste, para sensibilizar a cooperativa para as oportunidades de  
melhoria através  da ferramenta de gestão que os auxilia para melhor desempenho. Com o mesmo 
objetivo ocorreu reunião de apresentação e aplicação do PDGC para COPAMIS, COAPUÃ e COOPER

- Visita Técnica  a cooperativa inativa MS-PEIXE e entrega do Relatório GDA nas Cooperativas 
Cootransidro - Coopsema - Coopasol

-Palestra sobre cooperativismo para produtores rurais de leite em Eldorado interessados em 
constituir cooperativa 

-Sequência ao processo do PDGC e realizar o acordado no plano de ação na Coopertran

- Acompanhamento da AGE da CEMAR

Demais atividades institucionais
-Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop UN

-Reunião ordinária do Conselho da Cncoop

-Reunião ordinária do Conselho Diretor da OCB/MS e do Conselho Administrativo do Sescoop/MS

-Participação em Brasília de reunião de aprendizado sobre o PDGS, contou com a participação de 
outras unidades estaduais e teve como foco a apresentação das boas práticas de cada unidade bem 
como o alinhamento dos próximos passos do referido programa

Participação  de Vídeo Conferência com o Sescoop Nacional para discutir o novo regimento interno 
da Unidade Nacional

-Reunião na Jucems com presidente Augustos César e com o Secretário Nivaldo para discutir sobre o 
vocalato

-Participação no seminário realizado pelo MS Competitivo, com o tema: Empresa de valor, com 
apresentação de palestra e o reconhecimento regional das empresas que ganharam o prêmio de 
qualidade na gestão no MS

- Participação na reunião Extraordinária da Câmara Setorial do Leite

- Participação no Fórum do lixo do IMPCG

-Videoconferência sobre o Fundecoop, para alinhar novas regras para uso de recursos do Fundecoop.
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