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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

7 eventos 230 horas

6523 curtidas 6 Ações

3097 acessos 16 cursos

449 pessoas 7053 seguidores

Destaques
Na manhã do dia 26 de março, na sede do 
Sistema OCB/MS, ocorreu a formatura de cerca 
de 40 jovens que participaram do Programa 
Aprendiz Cooperativo. A manhã teve uma 
programação diversificada começando pela 
Apresentação dos resultados do Desafio 
Empreender Cooperativo, no qual eles 
participaram durante o programa.

O Dia C—Dia de Cooperar foi lançado no dia 19 
de março, no Mato Grosso do Sul com uma 
programação rica e diversificada. O evento 
contou com a presença das cooperativas do 
Estado que foram recepcionadas pelo 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
que destacou como “Atitudes simples movem o 
Mundo”, slogan da campanha, é tão pertinente 
quando se trata do voluntariado.

Formatura Aprendiz Cooperativo  Lançamento Dia C 
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reunião com assessoria e o Deputado 
Estadual  Rinaldo Modesto sobre encaminhamentos da FRENCOOP/MS;

� Encaminhamentos de convites para Senadores e Deputados Federais Eleitos por Mato 
Grosso do Sul, para participar do café da Manhã na OCB em Brasília tratando sobre a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo;

� Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, participação na posse da nova 
diretoria e presidente Sr. Alessandro Oliva Coelho, participaram do evento a Senadora Simone 
Tebet, Eduardo Riedel representando o Governador, Deputados Estaduais e diversas Lideranças 
do Estado;

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião com julgamento de diversos 
processos em 2º instância;

� FUNDAÇÃO MS – Reunião realizada em Maracaju, com o Conselho Fiscal da Fundação que 
deliberou parecer sobre as demonstrações contábeis do ano 2018, com a presença da Auditoria 
Externa, participação na Assembleia Geral Ordinária na sede da Fundação.

�  FUNDEMS – Fundo para o desenvolvimento das Culturas do Milho e da Soja, reunião 
realizada na SEMAGRO com participação do conselho deliberativo com apresentação do balanço 
2018 e aprovado.

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, reunião com o conselho com 
eleição de presidente, apresentação das discussões e encaminhamentos da Câmara Técnica da 
Infraestrutura/Patrulhas Mecanizadas, deliberação sobre implantação de assentamento agrário.
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Sistema OCB/MS
Mulheres cooperativistas se reúnem em palestra 
Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, o Sistema OCB/MS realizou a palestra 
Mulher Cooperativista Show com Helda Elaine.

Esse evento foi promovido, pois a mulher exerce 
grande influência na sociedade, seja no meio 
familiar (filha, irmã, esposa, mãe), profissional 
(estudante, funcionária, empresária), na 
condição de líder de grupo/equipe e cidadã. 
Enfim, nos vários papéis e funções que exerce e 
acumula no decorrer da sua vida.
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Contábil

FOTO

Atividades
FOTOEm março houve  atendimentos às cooperativas 

do Estado, sobre diversos assuntos, como 
avaliação de documentos recolhimento de INSS 
Rural, orientações sobre Cnae, elaboração de 
índices econômicos e financeiros para as 
demonstrações contábeis, participação em 
AGO.
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Assembleia Geral aprova resultados de 2018
“A gente existe para melhorar a qualidade de 
vida de quem coopera com a construção de um 
futuro melhor para todos. A gente existe para 
valorizar o trabalho daqueles que, em todos os 
cantos do país, se empenham por mostrar o 
quanto o cooperativismo é capaz de fazer pelas 
pessoas e pelo Brasil.”
Foi com essa frase que o presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Márcio Lopes de Freitas, iniciou a 
assembleia geral ordinária da entidade, 
realizada nesta quarta-feira (27/3), em Brasília. 
O evento anual contou com a participação de 
representantes de 25 das 27 unidades 
estaduais que aprovaram – por unanimidade – o 
relatório de atividades e o balanço patrimonial, 
referentes a 2018, e, ainda, o plano de trabalho 
e o orçamento para 2019. Inclusive do 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis e 
da superintendente, Dalva Caramalac.
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Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 12
Sites: 123 

Mídia espontânea: R$ 132.000 Acessos: 3087Curtidas: 6526

Júridico

Institucional

FOTO

-Atendimento à cooperativas sobre diversos assunto, como correção de editais, alteração 
estatutária, parecer sobre  atos não cooperativos e operação com terceiros; arquivamento de 
ata na Jucems

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
No dia 08/03 ocorreu a reunião com Sintracoop/MS, para receber e discutir preliminarmente o 
rol de propostas do sindicato laboral para as negociações coletivas do período 2019/2020. 
com a participação do presidente Celso Regis, e os membros do Sintracoop/MS: Presidente 
Gilmar, Diretor Jair e o Assessor jurídico Dr. Deiwes.

Também ocorreu a Videoconferência com CNCOOP para alinhamentos a respeito da MP 
873/2019, no dia 12/03, onde participaram os assessores jurídicos de diversas OCE´S.

Lançamento do VI Prêmio OCB/MS de Jornalismo

O Sistema OCB/MS lança em março a sexta 
edição de seu prêmio de jornalismo, que este 
ano tem quatro categorias: telejornalismo, 
jornalismo impresso, jornalismo online e 
radiojornalismo.

O prêmio visa mobilizar e reconhecer jornalistas 
dedicados a divulgar os projetos, ações 
econômicas e sociais realizadas pelo 
cooperativismo sul-mato-grossense.
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Capacitação

Ações Centralizadas
No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 449 pessoas, totalizando 230 horas.

Ações Descentralizadas
AURORA - Gestão do Tempo e produtividade

AURORA - NR 33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados - Supervisor de Entrada

COPASUL - Treinamento Engeman

SICREDI CAMPO GRANDE - Programa de Aculturamento Jeito Sicredi de Ser

SICREDI CAMPO GRANDE - Programa de Aculturamento Jeito Sicredi de Ser

UNIMED CAMPO GRANDE PALS - Suporte Avançado de Vida Pediatria - Enfermeiros

No total, foram beneficiadas 127 pessoas , em 98 horas.
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Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "O Líder como Agente Transformador»
CoopLAB CG 2019 - Módulo 2: Cooperativismo Contemporâneo
Programa de Formação de Gestor Contábil - Disciplina "Seminário de Contextualização e Liderança de 
Equipes de Alta performance»
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito 2018-2019 - Disciplina "Direito Cooperativo»
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 7: Gestão de Pessoas em Projetos Estratégicos
Programa de Líderes CG 2019 - Disciplina "Marketing Pessoal e Oratória»
Curso Gestão de Risco
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Reciclagem (16h) - Aquidauana (Coeso)
Curso de NR 05 - CIPA (20h) - SGO
Curso Gestão do Tempo e Produtividade (16h) - DDOS
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes (8h) - Sicredi CG, Celeiro, União
Curso de Documentoscopia e Abertura de Contas (8h) - Sicredi CG, Celeiro, União
Curso Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas (16h) - CG
Curso de Etiqueta Profissional (8h) - Equipe interna
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - SEP. - Reciclagem (16h) - DDOS
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Aprendizagem

-Reunião de alinhamento para as novas turmas do Aprendiz Cooperativo que iniciarão em abril 
2019, com representantes das cooperativas Copacol, Camva, Sicredi CG, Sicredi União, 
Uniprime e Sicredi União MS/TO. A reunião teve o objetivo de definir carga horária prática de 
cada turma, apresentar cronograma de aulas, definir férias e receber demanda de vagas das 
cooperativas participantes.

-Reunião Aprendiz Cooperativo e Workshop Mkt Pessoal e Oratória em Naviraí, com 
representantes das cooperativas Copasul, C Vale, Sicredi Centro Sul e da faculdade 
Anhanguera, para avaliar o andamento do curso no município, traçar ações corretivas e 
agendamento de visitas às cooperativas.

Promoção Social

Formatura Programa Aprendiz Cooperativo

Na manhã do dia 26 de março, na sede do 
Sistema OCB/MS, ocorreu a formatura de cerca 
de 40 jovens que participaram do Programa 
Aprendiz Cooperativo. A manhã teve uma 
programação diversificada começando pela 
Apresentação dos resultados do Desafio 
Empreender Cooperativo, no qual eles 
participaram durante o programa.

 

Lançamento do Dia de Cooperar no MS

O Dia C—Dia de Cooperar foi lançado no dia 19 
de março, no Mato Grosso do Sul com uma 
programação rica e diversificada. O evento 
contou com a presença das cooperativas do 
Estado que foram recepcionadas pelo 
presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
que destacou como “Atitudes simples movem o 
Mundo”, slogan da campanha, é tão pertinente 
quando se trata do voluntariado.
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Monitoramento

-Programa de visitas na Uniodonto Campo Grande e Copper 3, com intuito de ouvir a cooperativa, 
alinhar o trabalho com os programas de monitoramento e colher informações para o panorama do 
cooperativismo 2019.  

-Participação nas AGO’s das cooperativas: Coopaer, Cercampo, Uniodonto Campo Grande, Camva, 
Coorlms, Copper Paraíso das águas, Cooperams, Cottonsul, Copertran, Unimed Três Lagoas, 
Cooperoeste, Comproja, Coopersa, Copasul, Coopsema, Unimed Corumbá, Cergrand, Cooperdib, 
Coopasol e Sicredi Pantanal.

Demais atividades institucionais
-Workshop e Curso de Gestão de Riscos, para demonstrar como a metodologia de gestão de riscos 
corporativos contribui para a geração de valor e crescimento sustentável das organizações; Avaliar os 
benefícios da adoção de metodologias, identificar oportunidades e proporcionar segurança no 
cumprimento dos objetivos corporativos; Discutir sobre os diversos papéis dentro da governança 
corporativa e a responsabilidade da administração com relação ao tema e Instruir como identificar 
oportunidade de aprimorar a gestão de riscos corporativos na Casa do Cooperativismo do MS.

-Participação na Vídeo Conferência sobre de Alinhamento técnico sobre as alterações promovidas 
pela Medida Provisória 873 de 1º de março que altera a Consolidação das Leis do Trabalho dispondo 
sobre a contribuição sindical;

-Participação no evento da ACICG : Palestra "Mulher, você na sua melhor versão" com Karim Khoury. 
Seguem algumas fotos anexadas. A OCB foi uma das patrocinadoras do evento, cujo o público alvo 
foram as mulheres (empresárias e líderes) , e abordou o tema do empoderamento feminino em 
relação ao mundo dos negócios, e também sobre a importância do autoconhecimento e inteligência 
emocional. Outra questão abordada foi a ferramenta de meditação para atenção plena (Mindfulness), 
que ajuda a aliviar a ansiedade e o estresse, gerando mais qualidade de vida e resultados mais 
positivos nas atividades do dia a dia. 

- Participação na AGO da Fecoop CO/TO, na qual reelegeu o presidente da federação, Celso Régis.
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