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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

10 eventos 264 horas

6443 curtidas 2 Ações

2597 acessos 19 cursos

551 pessoas 4393 seguidores

Destaques
A 14ª edição da Dinâmica Agropecuária, a 
Dinapec 2019, ocorreu em fevereiro, na sede da 
Embrapa Gado de Corte em Campo Grande 
(MS). 
A vitrine tecnológica anual, realizada pela 
Embrapa e Sistema Famasul, tem como tema 
“Soluções para o Agro Sustentável” e o 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
prestigiou a abertura.

No dia 21 de fevereiro de 2019 a delegação da 
Cooperativa de Energização e Desenvolvimento 
Rural da Grande Dourados – CERGRAND 
realizou visita técnica na 18º edição da 
FEMAGRI (Feira de Maquinas, Implementos e 
Insumos Agrícolas) realizada nos dias 20, 21 e 
22 de fevereiro de 2019 na cidade de 
Guaxupé/MG.  
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� Formação de um Grupo de Trabalho, com viés técnico, para tratar do tema agrotóxicos de 
forma geral, através de um alinhamento e planejamento estratégico de ações, troca de 
informações, comunicação e os gargalos de cada instituição, participam diversas instituições;

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião de posse do secretário e 
conselheiros para a gestão 2019/2020, Julgamento de processos em 2º instância; 

� Lançamento da primeira etapa do Programa Agritech BR, com a apresentação do CEO da 
Startup Commons Global, Sr. Oscar Ramires Muños, responsável pelo mapeamento do 
Ecosistema Agritech no Estado, evento realizado no Living Lab MS, realizado pela Famasul e CNA.

� FUNDEMS – Fundo para o desenvolvimento das culturas de Milho e da Soja, reunião do 
Conselho gestor com apresentação das liberações realizadas em 2018, previsão de recursos para 
executar em 2019, orçamento e planejamento das ações para o ano de 2019 e as liberações de 
linhas com apoio financeiro para 2019/2010;

�  SINDIVEG - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, reunião na 
sede do Sistema OCB/MS com a presença do Sr. Daniel Espanholeto, Especialista em uso correto 
e seguro e apresentação do projeto Movimento Colmeia Viva;

� FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, reunião com o 
Presidente do sistema OCB/MS Sr. Celso Ramos Regis e Presidente da Famasul Sr. Maurício 
Saito, alinhamento de assuntos de interesse das casas e sobre a formação da Frente Parlamentar 
Estadual de apoio ao Agronegócio e do Cooperativismo;

� SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com a Superintendência de 
Administração Tributária tratando de assuntos tributários de interesse das Cooperativas do Ramo 
Agropecuário e de Infraestrutura;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião realizada na 
Agroescola da Embrapa com encaminhamentos da câmara técnica da infraestrutura e patrulhas 
mecanizadas, encaminhamentos da câmara técnica de comercialização;

� Bate papo com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, com a 
participação do Presidente do Sistema OCB/MS Sr. Celso Regis e demais autoridades Estaduais, 
realizado na tenda principal da DINAPEC 2019 em Campo Grande MS;

� CERA – Conselho Estadual de Recursos Administrativos no âmbito Vegetal, reunião 
realizada na SEMAGRO com relatoria e julgamentos de processos.     
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Sistema OCB/MS

71ª Reunião Anual da SBPC 
Campo Grande sediará, de 21 a 27 de julho de 
2019, o maior evento de divulgação científica 
da América Latina. Com uma expectativa de 
público de, aproximadamente, 16 mil pessoas, 
a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) mostrará 
todo o potencial da ciência sul-mato-grossense 
e brasileira na Cidade Universitária da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). O evento conta com o apoio 
institucional do Sistema OCB/MS.

A inclusão dos catadores de materiais 
recicláveis no decreto que estabelece a coleta 
particular para os grandes geradores de lixo de 
Campo Grande foi debatida em Audiência 
Pública, na Câmara Municipal. Vereadores e 
representantes dos catadores querem estímulos 
à reciclagem e que as cooperativas tenham 
melhores condições de participar desse 
processo de recolhimento e separação dos 
materiais, o que poderia até mesmo diminuir os 
custos para as empresas enquadradas na nova 
norma, além de estimular geração de emprego e 
renda. O Sistema OCB/MS esteve presente.

Audiência Pública: cooperativas de catadores 

O novo presidente do Sindicato Rural de Campo 
Grande, Alessandro Coelho, esteve na sede do 
Sistema OCB/MS, para se reunir e visitar o 
presidente Celso Régis.

Novo presidente do SRCG
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Sistema OCB/MS
Dinapec 2019   
A 14ª edição da Dinâmica Agropecuária, a 
Dinapec 2019, ocorreu em fevereiro, na sede da 
Embrapa Gado de Corte em Campo Grande 
(MS). 
A vitrine tecnológica anual, realizada pela 
Embrapa e Sistema Famasul, tem como tema 
“Soluções para o Agro Sustentável” e o 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
prestigiou a abertura.

No dia 21 de fevereiro de 2019 a delegação da 
Cooperativa de Energização e Desenvolvimento 
Rural da Grande Dourados – CERGRAND 
realizou visita técnica na 18º edição da 
FEMAGRI (Feira de Maquinas, Implementos e 
Insumos Agrícolas) realizada nos dias 20, 21 e 
22 de fevereiro de 2019 na cidade de 
Guaxupé/MG.  
A FEMAGRI foi criada em 1997 com o intuito de 
prestar serviços ao cafeicultor no fornecimento 
de máquinas e implementos agrícolas. A visita 
teve o apoio do Sistema OCB/MS.

FEMAGRI 2019 
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Contábil

FOTO

Atividades

FOTO
Em febereiro houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como avaliação de documentos 
recolhimento de INSS Rural, mudança de 
liquidante, remessa de RVT, além de análises de 
demonstrações contábeis e balancetes.
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Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 18

Sites: 134 

Mídia espontânea: R$ 155.000,00 Acessos: 2597Curtidas: 6443

Júridico

Institucional

FOTO

-Atendimento à cooperativistas sobre diversos assunto, como orientações trabalhistas; 
alteração estatutária; certame licitatório; edital de AGO, dentre outros.

Capacitação

Programa de Líderes CG 2019 - Disciplina "Cooperativismo Contemporâneo»
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito 2018-2019 - Disciplina "Comunicação e 
Liderança»
MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Pesquisa de Mercado" e "Satisfação de 
Clientes»
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Gestão da Inovação»
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 5: Marketing
MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Comportamento do Consumidor" e 
"Planejamento Estratégico de Mkt»
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 6: Gestão Financeira
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio (20h) - CG
Curso de NR 12 - Operador de Motossera/Moto Poda (8h) - Aquidauana (Coeso)
 Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (8h) - Turma I - Uniprime CG 
CoopLAB CG 2019 - Módulo 1: Oratória; Visão de Negócios e Cultura da Inovação
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (8h) - Turma II - Uniprime CG
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura (8h) - Aquidauana (Coeso) - Turma I
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura (8h) - Aquidauana (Coeso) - Turma II
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Básico (40h) - DDOS
Curso de Condução de Assembleia Geral (8h) - CG
Curso Preparatório para Conselheiros de Administração e Fiscal (16h) - CG
Curso de Direção Defensiva (16h) – Aquidauana (Coeso)
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Sindical
-Houve o atendimento das rotinas de expediente, consultoria com o esclarecimento de dúvidas 
de algumas cooperativas, bem como o acompanhamento dos processos administrativos e 
judiciais em trâmite.

Rádio: 1
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Capacitação
Ações Centralizadas
No mês de  novembro, o SESCOOP/MS capacitou 551 pessoas, totalizando 264 horas.

Ações Descentralizadas
-NR 23 Brigada de Incêndio – RECICLAGEM (Aurora)

-NR 11 Transporte e Movimentação com Empilhadeira (Aurora)
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Aprendizagem

-Reunião com instrutor Leandro Zanqueti e Renato para alinhamentos de agenda e avaliação do 
Programa Aprendiz Cooperativo.

-Aprendizes da turma de Campo Grande vistam o Living Lab do Sebrae para conhecer um novo 
universo de inovação e de atuação das startups instaladas no living.

Promoção Social
-Reuniões para alinhamento de organização do Ticoop e Dia C 2019

-Participação na videoconferência do Dia C - Dia de Cooperar 2019

-Reunião do Projeto Cooperativa Amiga da Criança na Sede da Associação dos Amigos da 
Criança e do Adolescente - ACA para alinhar a retomada do projeto e reforçar responsabilidades 
das partes envolvidas no projeto.
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Monitoramento

-Intercâmbio com o Sistema OCB/ES para  obter mais informações sobre o Programa de Certificação.

-Reunião com a diretoria da Comprojá para orientar sobre o procedimento a ser realizado com a atas 
das reuniões

-PAGC e análise para solicitar a reativação do registro do REAL COOPER.

-Programa de visitas COPERTRAN, COTAL,COOPAVIL, COOPERGRÂOS, UNIMED TRÊS LAGOAS, 
COAPUÂ, COOPER, COPAMIS, COPRASUL, COTTONSUL, COOPAER, CERGRAND, COOPACERES, 
COOPESA, SICREDI PANTANAL, COOPRECRI e COOPERAFA e visitas unidades de atendimento 
COCAMAR, SICREDI e SICOOB.

-Participação nas AGO’s das cooperativas: COOASGO, COAPUÃ, SICREDI UNIÃO, UNIODONTO 
DOURADOS. Ena AGE da Coopergrãos.

- Participação no 7º Lançamento do PDGC - OCEMG

-Capacitação sobre novo instrumento de avaliação do PDGC - OCEPAR

Demais atividades institucionais
-Reunião com diretor técnico do Sebrae-MS visando parceria com o Living Lab MS, um llaboratório 
de inovação e empreendedorismo que tem como objetivo  conectar ideias e pessoas com vontade de 
transformar e realizar negócios através da tecnologia e inovação.

-Reunião com Grupo de Trabalho de Crédito Rural na OCB , em Brasília

-Reunião com Ministra da Agricultura e parlamentares da Frencoop para alinhamento dos pleitos do 
setor, em Brasília

-Reunião com FEA/USP, visando aprimoramento dos programas em execução e avaliação de novos 
projetos.

-Reunião do Conselho de Administração do Sescoop Nacional

-Reunião do Conselho Fiscal da OCB/MS

-Reunião do Conselho de Administração e do Conselho Diretor do Sescoop/MS e OCB/MS

-Participação no evento na ACICG: 15º Work Café "Palestra: O papel do líder na resolução de 
conflitos", com Karim Khoury, de São Paulo-SP. 
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