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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

7 eventos 32 horas

6364 curtidas 0 Ações

4536 acessos 2 cursos

70 pessoas 4257 seguidores

Destaques
Na manhã do dia 15 de janeiro, cooperativas do 
ramo agropecuário se reuniram na sede da 
OCB/MS para tratar das novas normatizações no 
campo tributário para a Exportação de Grãos. 
Em seguida a comitiva composta pelo 
Presidente da OCB-MS, Celso Régis, 
acompanhado de dirigentes e executivos de dez 
Cooperativas foram até a Secretaria de Estado 
da Fazenda para tratarem do assunto. 

Na manhã do 16 de janeiro ocorreu a abertura 
do Showtec 2019, que contou a presença de 
produtores rurais, lideranças do setor e 
autoridades. O Sistema OCB/MS estava 
presente, pois é uma das instituições 
mantenedoras da Fundação MS, que organiza o 
evento.
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Reunião na Sefaz  Showtec 2019 



Relatório Mensal - Sistema OCB/MS 3

Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

• CEDRS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião na SEMAGRO 
com a presença do Secretário de Estado e Deliberações sobre ATER e assuntos Gerais;

• Reunião na sede do Sistema OCB/MS com diretoria do Sistema e Representantes das 
Cooperativas do Ramo Agropecuário que atuam no Estado de Mato Grosso do Sul para 
alinhamento sobre tributos Estaduais;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com o presidente do Sistema OCB/MS, 
representantes das Cooperativas do Ramo Agropecuário junto com Secretário, Secretário Adjunto 
e Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ, tratando de assuntos tributários 
Estaduais;

•  Participação na Abertura da SHOWTEC em Maracaju, com a presença do Governador, 
Secretários Estaduais, Senador, Deputados Estaduais e representantes de entidades Federais e 
Estaduais;

• COPASUL – Participação da Inauguração de silos de recebimento de Grãos da Copasul em 
Anaurilândia, com a presença do Presidente da Cooperativa, prefeito do Município e Diversas 
Autoridades Locais;

• Sindicato Rural de Campo Grande, encontro com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina 
com representantes do setor leiteiro, tratando dos gargalos que o segmente tem enfrentado, 
estava presente o presidente do Sindicato, secretário Estadual da Semagro e representantes da 
Famasul e Senar/MS;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com o Superintendente de 
Administração Tributária e representantes das Cooperativas do Ramo Agropecuário, tratando de 
assuntos tributários Estaduais.
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40 anos Copasul 
40 anos de muitas histórias e crescimento, 
assim a Copasul completou quatro décadas no 
em dezembro e para comemorar com seus 
cooperados e fundadores, realizou um ciclo de 
eventos que teve início em Maracaju, passou por 
Deodápolis e região e por último em Naviraí, no 
dia 07 de dezembro, reunindo mais de 400 
pessoas no Salão Paroquial do município. A 
superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva 
Caramalac, estava presente.

A Coopersa inaugurou novas instalações, em 
Amanbai, no mês de dezembro. O evento contou 
com a presença do presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis.

Em dezembro, ocorreu o XXIV Secal – Seminário 
de Capacitação de Lideranças, que reuniu as 
lideranças da Cooperativa e todos os 
coordenadores de núcleo. Como todos os anos, 
houve a Apresentação das atividades de 2018 e 
das ações dos 30 anos da cooperativa, validação 
do calendário das ANs 2019 e apresentação da 
prévia do planejamento 2019 da cooperativa.

30 anos Sicredi União MS/TO
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Inauguração  Coopersa

Aconteceu, em Brasília, o Jantar da Diretoria da 
Frencoop, com a presença de parlamentares e 
presidentes de organizações estaduais. Foi uma 
grande noite que celebrou as vitórias do 
cooperativismo deste ano e discutiu os desafios 
para 2019.

Jantar Frencoop
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Sistema OCB/MS
Reunião na Sefaz   
Na manhã do dia 15 de janeiro, cooperativas do 
ramo agropecuário se reuniram na sede da 
OCB/MS para tratar das novas normatizações no 
campo tributário para a Exportação de Grãos. 
Em seguida a comitiva composta pelo 
Presidente da OCB-MS, Celso Régis, 
acompanhado de dirigentes e executivos de dez 
Cooperativas foram até a Secretaria de Estado 
da Fazenda para tratarem do assunto. 
 

Na manhã do 16 de janeiro ocorreu a abertura 
do Showtec 2019, que contou a presença de 
produtores rurais, lideranças do setor e 
autoridades. O Sistema OCB/MS estava 
presente, pois é uma das instituições 
mantenedoras da Fundação MS, que organiza o 
evento.

Showtec 2019 

Sábado, dia 19 de janeiro, a Ministra da 
Agricultura se reuniu com o setor leiteiro de MS, 
no Sindicato Rural de Campo Grande, assim 
como fez em Brasília. Diversas entidades 
ligadas ao setor estavam presentes, inclusive o 
Sistema OCB/MS.

Ministra da Agricultura se reúne com setor leiteiro de MS

Copasul inaugura Unidade em Anaurilândia
A Copasul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-
Grossense, inaugurou no último dia 21 de 
janeiro, a sua 9ª Unidade em Mato Grosso do 
Sul, localizada no município de Anaurilândia. 
Estiveram presentes mais de 250 pessoas, 
entre produtores da região, comunidade e 
autoridades.
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Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Nos meses de dezembro e janeiro houve  
atendimentos às cooperativas do Estado, sobre 
diversos assuntos, como retenção tributária e 
encargos; desligamento de associados; 
orientações para elobaração de demonstrações 
contábeis; avaliação de documentos de 
prestação de contas;  anál ises de 
demonstrações contábeis e balancetes. Além da 
participação em AGO da Copacentro.
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Júridico

Institucional

FOTO
-Atendimento e orientação a respeito de arquivamento dos Atos na Jucems; reativação de 
cooperativa; sobre a validade do decreto estadual 15.128 e retorno sobre consulta 
recolhimento do Fundems e Fundersul; integralização de capital em cooperativas; sobre AGE, 
legalidade e funcionamento de cooperativa; sobre procedimentos de prestação de contas do 
liquidante.

Além da emissão de pareceres e análise de documentos e contratos.
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Clipping

Jornais impressos: 22
Sites: 167 
Mídia espontânea: R$ 220.000,00 Acessos: 4536Curtidas: 6364

Capacitação

CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 4: Comunicação Corporativa

MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Pesquisa de Mercado»

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS

Mais uma edição do MS Cooperativo

Ações Centralizadas
Nos meses de dezembro e janeiro, o SESCOOP/MS capacitou 70  pessoas, totalizando 32 horas.
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Aprendizagem

-Reunião sobre Portaria do Aprendiz Cooperativo para 
finalizar a Portaria de Normatização do Programa Aprendiz 
Cooperativo

- Nova turma do Aprendiz Cooperativo começa em Naviraí - 
aula inaugural
Ocorreu na Faculdade Anhanguera em Naviraí, com os 
aprendizes, representantes da Anhanguera e das 
cooperativas Copasul, Sicredi e C Vale, bem como o 
Coordenador de Promoção Social do Sistema OCB/MS.
A aula teve o objetivo de apresentar o programa, 
cronograma de aulas e estrutura de funcionamento. 

Promoção Social
-Reunião com SESI Campo Grande para onhecer os produtos e serviços oferecidos pelo Sesi 
para avaliação de potencial parceria para o Dia C, programas de qualidade de vida e 
treinamentos em segurança no trabalho. 

-Participação no evento de premiação do Agrinho MS, que reuniu professores, alunos e 
representantes de instituições parceiras do programa.

_Formatura dos alunos do Curso de Informática do PIPA, para entregar os certificados e 
promover uma reflexão sobre o mundo do trabalho por meio de uma aula de encerramento.

-Participação no evento de aniversário da Associação Mãe Águia, que reuniu parceiros e 
colaboradores da instituição com o objetivo de apresentar os resultados do ano do projeto 
Tecendo Conhecimentos em Rede.

Entregas Natal da Cooperação
No mês de dezembro ocrreram as entregas dos 
brinquedos da Campanha Natal da Cooperação 
nas instituições: Unidade de Acolhimento II; 
Casa Lar Vovó Túlia; Lar Vovó Miloca; Casa de 
Meninos Atos de Amor; : U.A.I. I – BERÇÁRIO; 
Projeto Segunda Casa; Projeto +1; Assoaciação 
Mãe Águia; UAI Feminino; U.A.I. IV; Casa Lar 
Lions
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Monitoramento

-Participação na AGO- Assembleia Geral ordinária da Copacentro em 
Dourados

-Apresentação do PDGC em Três Lagoas, para sensibilizar as 
cooperativas para as oportunidades de  melhoria através  da ferramenta 
de gestão que os auxilia para melhor desempenho. 

-Reunião em Angélica para finalizar trabalho de construção da missão, 
visão e valores da cooperativa a partir do PDGC

Demais atividades institucionais
-Participação do Bonenkai da Copacentro, em Dourados/MS;

-Participação em vídeo conferência com a CNCOOP para tratar 
sobre a cobrança da contribuição confederativa e demais 
aspectos sindicais;

-Participação em vídeo conferência com o Sescoop Nacional 
(Aldo e Daniel) sobre as alterações do Regimento Interno 

-Participação no Encontro de Presidentes do Sistema OCB

- Presença em AGE da OCB e  AGE da CNCoop

-Café da manhã com  entrega do Código de Conduta Ética aos colaboradores.
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