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Editorial

Temos mostrado ao longo do tempo que a 
chave do sucesso está na cooperação e na 
construção conjunta. Foi assim quando surgiu 
o cooperativismo, em 1844. Assim, vivemos 
hoje nesse universo tecnológico e conectado, 
e temos a certeza de que o futuro também é 
cooperativista. 

Mas para que essa prática se fortaleça ainda 
mais, temos como ponto fundamental a 
compreensão, pelos nossos governantes, do 
papel das cooperativas como modelo econô-
mico sustentável, ambientalmente responsá-
vel e socialmente justo, capaz de proporcionar 
inclusão produtiva, geração de renda, acesso 
a mercados e desenvolvimento regional.

Falamos de um movimento que já contri-
bui para a inclusão financeira de milhões de 

pessoas em todo o Brasil, mas que pode ser 
norteador de políticas públicas que finalmen-
te democratizem o crédito em todo o país, 
com taxas de juros mais baixas e atendimen-
to qualificado. Falamos de um movimento 
capaz de dar autonomia e resultados finan-
ceiros para milhares de pequenos e médios 
produtores rurais, em sua grande parte da 
agricultura familiar.

Há 40 anos a OCB/MS promove o fomento 
do cooperativismo no Estado, mas a nossa 
história é muito mais antiga que isso. Temos 
cooperativas com mais de 80 anos de atua-
ção, que atravessou diversos momentos 
econômicos e políticos. Por isso, acreditamos 
que o cooperativismo é a chave do desen-
volvimento, independente do momento que 
vivemos.

Temos muito o que comemorar, mas sabemos 
que ainda temos muitas metas a conquistar. 
Temos a certeza de que não há um futuro 
justo e sustentável sem a presença e atuação 
do cooperativismo.

Por isso, participamos ativamente do 14º 
Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que 
aconteceu de 8 a 10 de maio em Brasília, pois 
acreditamos que apenas discutindo e trocan-
do ideias é possível expandir e levar o coope-
rativismo a mais pessoas no Brasil. Também 
queremos agradecer a todas as cooperativas, 
cooperados, órgãos públicos e entidades 
parceiras que sempre nos apoiaram e nos 
auxiliaram para fazer possível esses 40 anos 
de história.

Expediente Foto Primeira Cooperativa: https://media.gazetadopovo.com.br/2015/07/a00ecf536e7699b13840fbf7e0e21b7c-gpLarge.jpg
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Assembleia Geral da OCB/MS

Modernização 
dos RAMOS DO 
COOPERATIVISMO

Novos membros do 
Conselho Fiscal

Na manhã do dia 25 de abril, ocorreu a AGO 
– Assembleia Geral Ordinária da OCB/MS, que 
este ano contou com a presença da Gerente 
Geral da OCB Nacional Tânia Zanella, além 
dos dirigentes das cooperativas do Estado.

Logo após a leitura da mensagem do Presi-
dente, foi exibido um vídeo da OCB Nacio-
nal com os resultados do exercício de 2018 
e apresentado o Relatório de Atividades Esta-
dual. O Conselho Fiscal leu o seu parecer e 
a prestação de contas foi direcionada para a 
assembleia que aprovou por unanimidade.

Ainda a ordem do dia previa a eleição do 
Conselho Fiscal, na qual os indicados foram 
eleitos. Tânia Zanella explicou como aconte-
ceu todo o processo da modernização dos 
ramos do cooperativismo, que passou de 13 
para 7 e de que forma fica a estrutura das 
cooperativas dentro desse novo modelo. 
Confira na matéria abaixo.

“É muito bom ter esse contato direto com 
as cooperativas, pois a nossa instituição exis-
te por vocês e queremos representá-los da 
melhor maneira possível em Brasília”, desta-
cou Tânia.

Tornar mais efetiva a comunicação com a 
base e ampliar o alcance das ações de repre-
sentação dos interesses do cooperativismo 
brasileiro, no âmbito do Executivo, do Legis-
lativo e do Judiciário. Essas são as razões da 
reorganização do número de ramos do movi-
mento cooperativista nacional, aprovada pela 
assembleia geral ordinária da OCB.

Antes disso, o cooperativismo brasileiro era 
classificado nos seguintes segmentos: agro-
pecuário, consumo, crédito, educacional, 
especial, habitacional, infraestrutura, mine-
ral, produção, saúde, trabalho, transporte, 
turismo e lazer. Com a aprovação dessa nova 
classificação, as quase sete mil cooperativas 
brasileiras passam a integrar sete ramos.

Então, como já foi dito, dos 13 ramos que 
havia, agora são sete. Alguns deles foram 
agrupados a outros, podendo haver reclassi-
ficação das cooperativas a partir desta reor-
ganização. As mudanças são as seguintes: 

Ramo Produção de Bens e Serviços: é a 
nova denominação do antigo Ramo Trabalho. 

Conselheiros Fiscais Efetivos:

Conselheiros Fiscais Suplentes:

Flodoaldo Alves de Alencar
Sicredi Campo Grande

Amarildo Silva da Conceição
Sicredi Centro-Sul

Márcio Antonio Portocarrero
Conacentro

Fortunato Coelho Graça Junior
Sicoob Horizonte

Ivonei Scotton
Cooasgo

José Carlos Marchetti
Copasul

Assembleia Geral Ordinária da OCB/MS, com a presença da Gerente Geral da OCB Nacional Tânia Zanella

A partir de agora, esse novo ramo engloba as 
cooperativas que prestam serviços especiali-
zados para terceiros ou que produzem bens, 
tais como beneficiamento de material reci-
clável e artesanatos, por exemplo. Ele reúne 
todas as cooperativas de professores e dos 
antigos ramos: produção, mineral, parte do 
turismo e lazer e, por fim, especial.

Ramo Infraestrutura: composto por coope-
rativas que prestam serviços relacionados à 
infraestrutura a seus cooperados. Por exem-
plo: geração e compartilhamento de ener-
gia elétrica, e agora, com a incorporação do 
Ramo Habitacional, também terá as coopera-
tivas de construção de imóveis para moradia.

Ramo Consumo: composto por cooperati-
vas que realizam compra em comum tanto 
de produtos quanto de serviços para seus 
cooperados (supermercados, farmácias). 
Engloba, também, as cooperativas formadas 
por pais para contratação de serviços educa-
cionais e também aquelas de consumo de 
serviços turísticos (antigamente classificadas 
dentro do Ramo Turismo e Lazer).

Ramo Transporte: este ramo preserva sua 
nomenclatura, mas seu conceito foi ajustado. 
A definição do ramo passa a trazer expressa-
mente a condição do cooperado de proprie-
tário ou possuidor do veículo. Deste modo, 

cooperativas formadas de motoristas de 
veículos de carga ou de passageiros, que não 
detenham a posse ou propriedade destes, 
devem ser classificadas no Ramo Produção 
de Bens e Serviços; Além disso, as coopera-
tivas que se dediquem a transporte turístico, 
transfers, bugues, cujos cooperados sejam 
proprietários ou possuidores dos veículos e 
que eventualmente estejam enquadrados no 
Ramo Turismo e Lazer devem ser reclassifica-
das para o Ramo Transporte.

Ramo Saúde: composto por cooperati-
vas formadas por médicos, odontólogos ou 
profissionais ligados à área de saúde huma-
na, enquadrados no CNAE 865. O novo 
Ramo Saúde também engloba as cooperati-
vas de usuários que se reúnem para constituir 
um plano de saúde, pois são consideradas 
operadoras.

Ramo Agropecuário: composto por coope-
rativas relacionadas às atividades agrope-
cuárias, extrativistas, agroindustriais, aquí-
colas ou pesqueiras. Este ramo não sofreu 
alteração.

Ramo Crédito: composto por cooperati-
vas que prestam serviços financeiros a seus 
cooperados, sendo-lhes assegurado o aces-
so aos instrumentos do mercado financeiro. 
Não sofreu alteração.
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No dia 7 de junho, os presidentes e 
dirigentes das cooperativas se reúnem 
em um fórum que já está em sua 
terceira edição. O evento ocorrerá no 
auditório da Casa do Cooperativismo 
no período da tarde. 

A programação compreende a Pales-
tra: “Gestão do amanhã”   com 
Sandro Magaldi, profissional especia-
lista em inovação, gestão e liderança. 

Em seguida José Roberto Ricken – 
Presidente do Sistema OCEPAR Orga-
nização das Cooperativas do Paraná, 
falará sobre os programas e projetos 
de incentivo à capacitação de Alta 
Direção das cooperativas paranaen-
ses, modelo que é exemplo para o 
cooperativismo brasileiro por conta 
dos resultados alcançados pelas 
cooperativas do estado do Paraná.  

Entender as mudanças que se proces-
sam nesse macroambiente extrema-
mente mutável; fazer as adequações 
na cultura e na estratégia da coope-
rativa com a velocidade que os novos 
tempos exigem, além da apresen-
tação do case das cooperativas do 
Paraná, serão temas abordados pelo 
Ricken.

E por fim a Palestra: “O planejamento 
participativo como fator de sucesso” 
e a construção de propostas para 
desenvolvimento dos presidentes e 
dirigentes das cooperativas do MS, 
que contará com a mediação do 
consultor Gabriel Pesce Jr.

Acontecerá em junho

Vem aí o 5º EBPC

Vem aí o Encontro Brasileiro de Pesquisado-
res em Cooperativismo (EBPC). Promovido 
pelo Sistema OCB, o evento já está na quinta 
edição e tem por objetivo estimular o desen-
volvimento de pesquisas acadêmicas sobre as 
cooperativas do país. O encontro ocorrerá em 
Brasília, entre os dias 9 e 11 de outubro. O 
tema deste ano é “Negócios sustentáveis em 
cenários de transformação”.

Campo Grande sediará
o maior evento de
divulgação científica
da América Latina

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-gros-
sense e brasileira na Cidade Universitária da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). O evento contará com o apoio insti-
tucional do Sistema OCB/MS.

Cerca de 40 jovens se 
formam no Programa 
Aprendiz Cooperativo
em Campo Grande

Em 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 programa-
ção diversificada começando pela apresen-
tação dos resultados do Desafio Empreen-
der Cooperativo, no qual eles participaram 
durante o programa.

Logo após, ocorreu a palestra “Os desafios 
e oportunidades do mercado de trabalho: 
caminhos para ser um profissional de exce-
lência”, proferida por Renato Roscoe, Diretor 
de Desenvolvimento da Escola Pro-Fissa de 
educação corporativa.

Por fim, os jovens receberam seus certifica-
dos e foram homenageados. O programa 
tem 1250 horas, sendo 500 horas de forma-
ção teórica no Sescoop e 750 de prática na 
cooperativa. Ao todo, participaram 41 apren-
dizes de oito cooperativas de Campo Grande.

Formatura de cerca de 40 jovens do Programa Aprendiz Cooperativo

PESQUISADOR, PARTICIPE!

A programação do EBPC é totalmente estru-
turada no resultado dos trabalhos acadêmi-
cos desenvolvidos nas instituições de ensino 
e pesquisa de todo o país, apresentado em 
forma de painéis ou de pôsteres. E o período 
de inscrição dos artigos está aberto até 
o dia 7 de junho.

PRESIDENTES
E DIRIGENTES

III FÓRUM DE 
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Programas voltados para o fortalecimento do cooperativismo 
de MS são destaque

Acompanhar e atender as demandas das 
cooperativas sul-mato-grossenses são umas 
das principais atividades do Sistema OCB/
MS. Ano após ano, a equipe responsável 
pelo Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas realiza visitas em todas as regi-
ões do Estado para vivenciar a realidade local 
e levantar as necessidades de cada coope-
rativa. Esse trabalho tem ainda o intuito de 
munir a organização de informações sobre 
o cotidiano do negócio cooperativo, dando 
base para a formulação de programas e 
produtos que irão fazer diferença na rotina 
das cooperativas.

A equipe de monitoramento vai além, com 
auxílio de um conjunto de atividades inte-
gradas de diagnóstico, acompanham a iden-
tidade (se a cooperativa atente a todos os 
preceitos legais), a governança, a gestão e o 
desempenho das cooperativas visitadas. De 
posse dessas informações, pareceres, diag-
nósticos e relatórios de visita técnica são 
gerados e repassados as cooperativas para 
assim, subsidiarem o planejamento das ações 
que visem seu desenvolvimento sustentá-
vel. Para fomentar esse desenvolvimento, 
com um olhar direcionado para a gestão e o 
negócio das cooperativas, são utilizadas três 
ferramentas elaboradas pelo Sescoop Nacio-
nal, o Programa de Acompanhamento da 
Gestão das Cooperativas – PAGC, o Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das Coope-
rativas – PDGC e o Programa de Desenvolvi-
mento Econômico-financeiro – GDA, a seguir, 
descrevemos cada ação de maneira isolada.

O PAGC - Programa de Acompanhamento da 
Gestão das Cooperativas faz uma rodada de 
avaliações que revela o quanto sua coopera-
tiva está alinhada ao mercado em relação às 
questões societárias, aos princípios e às boas 
práticas de trabalho cooperativista. 

Coordenar ações, estratégias e políticas 
internas de um empreendimento, visando o 
bom funcionamento do negócio e a gera-
ção de lucro e riqueza: este é o conceito de 
gestão, algo imprescindível para a manuten-
ção das empresas nos dias de hoje. Sabendo 
disso, o Sescoop Nacional criou, em 2013, o 
PDGC, que foi prontamente abraçado pelas 
cooperativas brasileiras, cuja participação 
tem crescido a cada ano. Seu objetivo prin-
cipal é preparar e capacitar as cooperativas 
para fazerem sua autogestão, primando pela 
sustentabilidade do negócio cooperativo. 

A metodologia do programa está pautada no 
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), refe-
rencial utilizado para promover a melhoria da 
qualidade da gestão e o aumento da compe-
titividade das organizações.

Em MS, para este programa, foi estabelecida 
uma meta de atendimento de 30 coopera-
tivas, em 2018, sendo superada em 23%, 
alcançando o número de 37 instituições 
cooperativistas, conforme informações extra-
ídas do programa PDGC.

O gerenciamento de um empreendimento em 
muito se dá pela criação de indicadores. É por 
meio deles que serão direcionados os esfor-
ços de gestores e colaboradores para o atin-
gimento dos objetivos do negócio. Tendo isso 
em mente há o GDA, que viabiliza um moni-
toramento sistemático dos principais indica-
dores de desempenho econômico-financeiro 
do segmento, permitindo que as infor-
mações de balanço das cooperati-
vas sejam transformadas em 
dados gerenciais, dando 
mais transparência 
para a gestão e um 
melhor acom-
panhamento 
através dos 
relatórios 

gerados pelo sistema. 

Em MS, para o GDA, foi estabelecida uma 
meta de atendimento de 20 cooperativas 
em 2018, a qual foi alcançada com êxito, 
conforme relatórios individuais gerados e 
termos de recebimentos assinados.

O programa tem por objetivo analisar a 
conformidade da cooperativa quanto as 
particularidades previstas pela legislação 
vigente, (uma delas é a 5.764/71) para assim 
apresentar um plano de ação caso apresen-
tem oportunidades de melhoria. 

Todas essas atividades foram oriundas de 119 
saídas a campo em 2018, somando atendi-
mento entre cooperativas do interior e da 
capital, percorrendo um total de 51.579 km.
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Seminário de Excelência da Gestão reúne 
cooperativistas

Cooperativismo tem 
pleitos atendidos pelo 
Governo de MS

A busca pela excelência é um processo cons-
tante no cotidiano de nossas cooperativas. As 
cooperativas, independente do setor que atu-
am, estão inseridas no mercado que cada vez 
exige mais competências de sua gestão, apre-
sentando produtos e/ou serviços de qualida-
de para um público cada vez mais exigente.

Diante deste mundo contemporâneo em que 
se vive, é uma premissa do Sistema OCB/MS 
levar até as cooperativas, tendências e boas 
práticas de gestão que irão garantir a pereni-
dade das cooperativas sul-mato-grossenses. 
Por isso, foi realizado o II Seminário de Exce-
lência da Gestão, a OCB/MS neste ano teve 

Governador Reinaldo Azambuja atende pleitos

o propósito de elucidar uma boa prática de 
gestão, por meio de apresentação de case de 
sucesso da cooperativa mineira COCAFÉ, ao 
qual teve sua gestão reconhecida nacional-
mente por prêmios promovidos pelo Sistema 
OCB.

Também foi apresentado o tema Valor Com-
partilhado, uma interessante palestra sobre 
o posicionamento de nossas cooperativas no 
mundo atual. Através de negócios sustentá-
veis é possível gerar lucro e beneficiar o pla-
neta, esta postura na sociedade atual é tida 
cada vez mais como uma vantagem compe-
titiva. 

Presentes em praticamente 100% do territó-
rio brasileiro, as cooperativas de crédito são, 
em diversos municípios, a única opção de ser-
viços financeiros. Graças a capilaridade dessas 
instituições, em 2018, mais de 10,5 milhões 
de cooperados no país tiveram acesso a to-
dos os produtos disponíveis na rede bancária, 
com custos em média 30% mais baixos do 
que no segmento bancário tradicional.

Esse número, na última década, cresceu 
179,89%, resultado de uma série de fatores, 
dentre eles: precificação diferenciada para os 
produtos de seu portfólio (tais como: conta 
corrente, empréstimos, financiamentos, in-
vestimentos, planos de previdência e segu-
ros), atendimento personalizado e participa-
ção dos cooperados no processo de gestão, 
pois além de clientes, são donos do negócio.

Além desses, outro aspecto que torna uma 

No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 
do Sul do dia 12 de abril, foi publicado pelo 
Governador do Estado Reinaldo Azambuja, 
a Lei Nº 5.329 que autoriza a concessão de 
crédito presumido, inclusive as cooperativas 
que atuam no Estado; também foi publicado 
o Decreto nº 15.205 que prorroga prazo de 
benefícios fiscais às cooperativas de Eletrifica-
ção Rural. As duas demandas foram pleitea-
das pelo Sistema OCB/MS em reunião com o 
Governador e Secretários de Estado durante 
a Expogrande, no dia 9 de abril.

“O sistema cooperativista tem um papel im-
portante na economia do Estado e trabalha-
mos para garantir melhores condições de 
mercado para as nossas cooperativas”, afir-
mou o presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis.Lei do Sistema Nacional de Crédito 

Cooperativo completa 10 anos
cooperativa de crédito a alternativa mais vi-
ável para cidadãos e empreendedores que 
buscam opções mais vantajosas no Sistema 
Financeiro Nacional, é o Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop). Criado 
para assegurar valores de até R$ 250 mil, por 
depositante, em casos de intervenção ou li-
quidação extrajudicial, o fundo trouxe mais 
segurança institucional, credibilidade e com-
petitividade para todo o Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo (SNCC).

10 ANOS

O que também mostra a solidez do SNCC é 
o número de cooperativas (940) e de postos 
de atendimento (5.391). Atualmente, o SNCC 
ocupa o primeiro lugar no ranking das maio-
res redes de serviços financeiros do país. E isso 
só foi possível graças à Lei Complementar nº 
130/2009, que completou 10 anos em abril.

NÚMEROS

Cooperativas

Cooperados

Postos de
atendimento

940

10.548.288

5.391

(Dez/2018)

Cooperativistas participam do II Seminário de Excelência da Gestão
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40 anos da OCB/MS em grande celebração
A OCB/MS surgiu logo após a divisão do 
Estado e completa 40 anos no dia 7 de 
junho. Em comemoração haverá uma 
celebração para marcar esta data. São 
diversos motivos para festejar, mas esta 
é uma data para agradecer e confraterni-
zar com todos que participaram e partici-
pam dessa história. Em sinal de gratidão, 
será realizado um jantar de aniversário, 
com dirigentes, lideranças e autoridades 
para comemorar a data.

O fomento ao cooperativismo é muito 
importante para a sociedade e, por isso 
o trabalho que a OCB/MS sempre desen-
volveu tem peso relevante no Mato Gros-
so do Sul.

“A história do cooperativismo sul-mato-

grossense é muito mais antiga que os 40 anos, 
temos cooperativas com mais de oito décadas 
e que passaram por diversos momentos da 
economia e da política”, afirma o presidente, 
Celso Régis. O presidente ainda completa que 
a OCB/MS tem orgulho em ter cumprido até 
aqui sua missão de promover e fomentar a 
ideia do cooperativismo, por meio da capaci-
tação e da difusão de seus princípios doutri-
nários, bem como integrar, desenvolver e dar 
sustentação aos empreendimentos coopera-
tivos, contribuindo para uma sociedade mais 
solidária e fraterna. 

“Assim, o que nos motiva é falar dos bene-
fícios da doutrina da cooperação, da ajuda 
mútua. É através dela que temos a melhor 
oportunidade de exercitar afetivamente os 
sentimentos mais puros e mais elevados da 

A semana do Cooperativismo sempre é um 
momento ímpar do ano, mas em 2019 é 
muito mais especial, pois além da comemo-
ração dos 40 anos da OCB/MS, que ocorre 
em junho, esse ano teremos o XXIV Ticoop e 
mais uma edição do Dia C – Dia de Cooperar.

A programação da semana começa com o 
XXIV Ticoop que neste ano ocorre nos dias 29 
e 30 de junho em Campo Grande, no Polies-
portivo Dom Bosco. O torneio de integração 

XIII Semana do 
Cooperativismo tem 
Ticoop e Dia C

alma humana: Reconhecer que o homem 
é mais importante que o capital, que o 
verdadeiro capital é humano, princípio 
basilar do cooperativismo”, conclui o 
presidente.

A instituição tem orgulho da trajetória que 
trilhou e várias motivações para construir 
sonhos e realizar metas no futuro. Esta é 
uma data para agradecer aos líderes que 
com sabedoria lutaram, incentivaram, 
aprenderam a lição e deram continuidade 
ao ideário cooperativista, e acima de tudo, 
uma data para parabenizar os coopera-
dos que em todos esses anos acreditaram 
no papel transformador do cooperativis-
mo e doaram seu suor em prol do desen-
volvimento local e da comunidade.

cooperativista, tradicional no Estado, tem 16 
modalidades, que buscam intensificar a inte-
gração de dirigentes, funcionários, associa-
dos, filhos de associados e filhos de funcio-
nários das cooperativas do Estado de Mato 
Grosso do Sul, além de difundir e desenvol-
ver a prática dos desportos no Sistema, assim 
como demonstrar e divulgar a integração do 
Cooperativismo.

Durante os dias acontecerão reuniões e semi-
nários dos ramos do cooperativismo, além da 
sessão solene na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul em alusão ao cooperati-
vismo, na qual o Coordenador da Frencoop, 
Deputado Rinaldo Modesto, apresentará e 
entregará aos membros a Agenda Legislativa 
do Cooperativismo 2019/2022.

E para encerrar, a celebração do Dia C – Dia 
de Cooperar que ocorre em diversas cidades 
do Estado, para mostrar a força do trabalho 
social das cooperativas. 

Somos o
Cooperativismo
no Mato Grosso do Sul
Cooperativismo
no Mato Grosso do Sul
Cooperativismo
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Lançamento do 
Dia de Cooperar 
no MS reúne 
cooperativas do 
Estado
O “Dia C - Dia de Cooperar” foi lançado 
no Mato Grosso do Sul com uma progra-
mação rica e diversificada. O evento 
contou com a presença das cooperati-
vas do Estado que foram recepcionadas 
pelo presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, que destacou como “Atitu-
des simples movem o Mundo”, slogan da 
campanha, é tão pertinente quando se 
trata do voluntariado.

A programação apresentou palestras que 
trataram dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável e sobre sustentabili-
dade, além de um Talk Show com Proje-
tos Tranformadores. E para encerrar, foi 
entregue um troféu em reconhecimento 
às cooperativas participantes do Dia C 
2018 e da Revista Dia de Cooperar MS.

A edição 2019 de celebração do Dia de 
Cooperar ocorrerá dia 06 de julho. Em 
Campo Grande será realizada no Parque 
Ayrton Senna, com diversas ações de 
voluntariado encabeçadas pelas coope-
rativas; no interior diversos municípios 
também realizarão o evento.

VI Prêmio OCB/MS de Jornalismo é lançado

14º CBC: Lideranças do MS discutem o futuro do 
cooperativismo

De 8 a 10 de maio, lideranças cooperati-
vistas de todo o país se reuniram em Brasí-
lia durante o 14º Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo (CBC), promovido pelo 
Sistema OCB, para planejar e construir o 
futuro do cooperativismo brasileiro. A ideia 
foi traçar estratégias para a próxima década. 
Os debates ocorreram em torno de seis prin-
cipais temas: representação, gestão e gover-
nança, inovação, comunicação, intercoope-
ração e mercado.

Mato Grosso do Sul foi representado através 
de uma delegação com cerca de 40 pessoas, 
dentre eles dois jovens do concurso Embai-
xadores Coop. Os cooperativistas de MS 
tiveram uma atuação ativa no evento, tendo 
participantes em todas as sessões temáticas, 
representando o Estado em todas as esferas 
de discussão.

Estiveram presentes à solenidade de aber-
tura o ministro interino da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento em exercício, Marcos 
Montes, o Presidente da Aliança Coopera-
tivismo Internacional, Ariel Guarco, a Presi-
dente da ACI Américas, Graciela Fernan-
dez, o Presidente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (Frencoop), Deputado Evair 
de Melo, o Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino, 
além de outros parlamentares.

Ao discorrer sobre o momento do coope-

O Sistema OCB/MS lançou a sexta edição 
de seu prêmio de jornalismo, que neste ano 
conta com quatro categorias: Telejornalismo, 
Jornalismo Impresso, Jornalismo Online e 
Radiojornalismo.

O prêmio visa mobilizar e reconhecer jorna-
listas dedicados a divulgar os projetos, ações 
econômicas e sociais realizadas pelo coopera-
tivismo sul-mato-grossense.

Os jornalistas podem se inscrever até 15 de 
outubro com matérias publicadas/veiculadas 
no período de 01º de fevereiro de 2019 a 14 
de outubro de 2019.

Este prêmio já teve aproximadamente 150 
trabalhos inscritos nas edições anteriores e 
neste ano o prêmio máximo de cada catego-
ria será premiado com o valor de R$ 5.000,00 
e 2º lugar com R$ 2.500,00.

rativismo, Márcio de Freitas falou sobre o 
slogan do 14º CBC – “O cooperativismo do 
futuro se constrói aqui”. Para o Presidente 
da OCB, esse futuro almejado “é aquilo 
o que a gente desenha, imagina, sonha, 
compartilha e vai construir. O futuro não é 
um negócio que você fica esperando acon-
tecer, precisa ser construído”, disse.

No último dia do evento, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni discursou 
para os mais de 1300 participantes e em 
nome do presidente da República, Senhor 
Jair Bolsonaro, Lorenzoni agradeceu a 
atuação dos cooperativistas. “Em nome do 
Brasil, quero agradecer a cada um de vocês 
por fazerem do nosso país um exemplo. O 
trabalho de vocês é muito importante para 
a nação”, reconhece.

“Durante quase 12 anos, no meu início de 
carreira, lá no Rio Grande do Sul, atendi 
muitas cooperativas da bacia leiteira em 
torno da cidade de Porto Alegre. Sei bem 
como é a vida do produtor rural. Também 
tive a experiência de ter a vida da minha 
mãe salva por uma Unimed e, se Deus 
quiser, em 2019 ela comemora 88 anos”, 
discursou emocionado.

“O cooperativismo é algo que se renova, 
que gera emprego e renda e consolida os 
princípios que são a base de uma grande 
nação”, finaliza.


