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capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

10 eventos 376 horas

6552 curtidas 16 Ações

3458 acessos 25 cursos

663 pessoas 11300 seguidores

Destaques
De 8 a 10 de maio, lideranças cooperativistas de todo o país se reuniram em Brasília para planejar e 
construir o futuro do cooperativismo brasileiro, durante o 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo 
(CBC), promovido pelo Sistema OCB. A ideia foi traçar estratégias para a próxima década. Os debates 
ocorreram em torno de seis principais temas: representação, gestão e governança, inovação, 
comunicação, intercooperação e mercado.
Mato Grosso do Sul foi com uma delegação de cerca de 40 pessoas, dentre eles dois jovens do concurso 
Embaixadores 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.

14 CBC  
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, ofício ao Secretário solicitando alterações na 
Resolução/Sefaz nº 3.011 de 05 de abril de 2019 por solicitação de Cooperativa do Ramo Agro;

� Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião do Conselho 
Deliberativo com aprovação do termo de Referência do Convênio/MAPA/AGRAER, Homologação 
dos credenciamentos das empresas de Assistência Técnica, entre outros assuntos;

� Reunião na sede do Sistema OCB/MS com a presença da Diretoria do Sistema e das 
Superintendentes da SEMAGRO, tratando da elaboração do Acordo de Cooperação Técnica do 
Sistema junto ao Governo do Estado;

�  Informações para a Diretoria do Sistema sobre a cadeia produtiva do leite e a implantação 
das normativas de qualidade, tratativas que estão sendo realizadas pela OCB junto ao Ministério 
da Agricultura em Brasília;

�  Reunião com representante da empresa Dunas Race sobre o Rally dos Sertões edição 
2019 que será realizada em Campo Grande em Agosto deste ano;

� IAGRO – Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, informações sobre o 
Saniagro e agendamento de Cooperativa do Ramo Agro junto ao responsável pela divisão de defesa 
sanitária Vegetal;

� Encaminhamento dos convites para a comemoração dos 40 anos da OCB/MS para as 
Autoridades Federais, Estaduais e entidades representativas;

�  FUNDAÇÃO MS – Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede em Maracaju MS;

� Elaboração da Agenda Institucional do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul com 
participação da Frente Parlamentar de Defesa ao Cooperativismo na Assembleia Legislativa de 
MS – 11ª Legislatura;

� IV Simpósio de Pós-colheita de Grãos do Mato Grosso do Sul, evento realizado em Mundo 
Novo – MS com a presença do Sr. Ricardo Sílvio Chapla Presidente da Copagril, Cooperativa 
Organizadora do Evento, diretoria da ABRAPOS-MS e autoridades locais.   
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Sistema OCB/MS
14º CBC: Lideranças do MS discutem o futuro do cooperativismo 
De 8 a 10 de maio, lideranças cooperativistas 
de todo o país se reuniram em Brasília para 
planejar e construir o futuro do cooperativismo 
brasileiro, durante o 14º Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo (CBC), promovido pelo Sistema 
OCB. A ideia foi traçar estratégias para a 
próxima década. Os debates ocorreram em torno 
de seis principais temas: representação, gestão 
e governança, inovação, comunicação, 
intercooperação e mercado.
Mato Grosso do Sul foi com uma delegação de 
cerca de 40 pessoas, dentre eles dois jovens do 
c o n c u r s o  E m b a i x a d o r e s  C o o p .  O s  
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.

Pronto Atendimento Adulto do Hospital Unimed Campo Grande

O Pronto Atendimento Adulto do Hospital 
Unimed Campo Grande, inaugurado em maio,  
contou com a presença do presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis no evento. Com mais esse 
serviço à comunidade sul-mato-grossense, o 
hospital dá mais um grande passo para se 
consolidar como uma das maiores unidades de 
atendimento à saúde do país, gerando centenas 
de empregos diretos e indiretos em pleno período 
de crise econômica nacional.
 

III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS ARENOSOS

O Simpósio teve uma programação científica composta por palestras, mesas-redondas e 
apresentações de trabalhos, de modo a proporcionar aos profissionais de instituição públicas e 
privadas de ensino, pesquisa ou extensão, de cooperativas, produtores e estudantes a 
possibilidade de discussão de problemas, de resultados recentes de pesquisa e de novas 
tecnologias relacionadas ao uso, manejo e conservação dos solos arenosos. Este evento contou 
com o apoio do Sistema OCB/MS.
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Jurídico

Institucional

FOTO

-Atendimento às cooperativas sobre diversos assuntos, como pagamento de conselheiros; 
admissão de novos cooperados, como também análise de contratos e outros atendimentos.

Sindical
Nesse mês de maio, o assessor jurídico sindical mediou o Painel com o tema Modernização da 
Legislação Trabalhista com a participação do Deputado Evair de Melo (Frencoop), Dra. Betina 
Grupenmacher e Dr. Gustavo Diniz, durante o CBC.

Reunião com Sintracoop/MS, para discutir o rol de propostas do sindicato laboral para as 
negociações coletivas do período 2019/2020. 

Participação na videoconferência, no dia 31/05, com a OCB (Drs. Igor e Daniel) e outras 
diversas OCE´s, para andamento dos trabalhos do grupo de trabalho que estuda o processo de 
liquidação das cooperativas, onde avançamos para a apresentação de propostas de 
alteração/criação de texto legislativo que possibilite a recuperação judicial das Cooperativas. 

Contábil

FOTO

Atividades
FOTOEm maio houve  atendimentos às cooperativas 

do Estado, sobre diversos assuntos, como 
inc idênc ia  t r i bu tá r i a  sob re  f r e tes ;  
comportamento tributário para IRPJ, COFINS, 
PIS e CNAE; procedimento em relação à perdas; 
quitação de pro-labore e cédula de presença; 
além de análises contábeis.
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Capacitação

Ações Centralizadas
No mês de abril, o SESCOOP/MS capacitou 663 pessoas, totalizando 376 horas.

MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Inovação e Gestão do Conhecimento»
Curso de Secagem e Aeração de Grãos (24h) - DDOS
EDUCA OQS - Módulo II: Introdução à OQS
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Liderança Situacional»
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) - CG
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) - SGO
Programa e Formação de Mulheres Cooperadas - Ramo Crédito 2019: Disciplina "Cooperativismo de 
Crédito - Local: Auditório Sicredi União
Programa de Formação de Conselheiros - Ramo Crédito 2018-2019 - Disciplina "Auditoria, Controles 
e Compliance»
CoopLAB CG 2019 - Módulo 4: Gestão da Inovação e Tecnologia de Informação
Programa de Líderes CG 2019 - Disciplina "Gestão da Inovação»
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Etapa de Nivelamento - Módulo II 
(Liderar Pessoas em Ambientes Inovadores)
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes (8h) - Sicredi Centro Sul Ddos - (turma exclusiva) - Turma 
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes (8h) - Sicredi Centro Sul Ddos - (turma exclusiva) - Turma 
II
CoopLAB Ddos 2018-2019 - Módulo 9: Legals
Curso de Etiqueta Profissional (16h) - CG
Programa de Formação de Gestor Contábil - Disciplina "Auditoria Interna e Gestão de Risco»
Curso de NR 11 - Operador de Empilhadeira - Reciclagem (8h) – SGO
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - SEP. (40h) - DDOS
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes (8h) - Uniprime Ddos - (turma exclusiva) - Turma IIII
Curso de Análise de Acidentes (8h) - Aquidauana (Coeso)
Curso Gestão do Tempo e Produtividade (16h) - SGO
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Etapa de Nivelamento - Módulo III 
(Empreendedorismo Sustentável e Cooperativismo)
Programa de Líderes Ddos 2018-2019 - Disciplina "Inteligência Emocional»

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 17
Sites: 129 

Mídia espontânea: R$ 122.000 Acessos: 3458Curtidas: 6553
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Aprendizagem

Aula inaugural Programa Aprendiz Cooperativo

Em abril, duas novas turmas do Programa 
Aprendiz Cooperativo iniciaram em Campo 
Grande, atendendo mais de 50 jovens.

 

Monitoramento

 - Reunião para elaboração de comitê e preenchimento do PDGC, para sensibilizar as cooperativas 
para as oportunidades de  melhoria através  da ferramenta de gestão que os auxilia para melhor 
desempenho, na Copasul e Uniodonto Dourados. Como também visitas para sensibilização do Prêmio 
Excelência de Gestão na Sicredi Campo Grande

-Participação na AGO da Sicredi Centro Sul MS e Sicredi Celeiro.

- Reunião para apresentação do Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro para 
apresentação da plataforma web GDA a Unimed Campo Grande.

- Programa de Visitas na Federação das Unimeds de MS, Uniprime Centro Oeste, Coop-Grande, 
Sicoob Cocresul, Cerbems, Coopar Paranaíba,  com intituito de ouvir a cooperativa, alinhar o trabalho 
com os programas de monitoramento e colher informações para o panorama do cooperativismo 
2019.  Realizar PAGC.

- Acompanhamento e orientação da AGO de constituição da cooperativa de taxistas do aeroporto

Demais atividades institucionais
-Participação no Curso de Esocial, EFD-Reinf e DCTF-Web na Administração Pública, promovido 
pela Domínios Legis, 

-Participação no I Fórum sul-mato-grossense de gestão de pessoas, promovido pela ACICG, com o 
objetivo do evento foi de orientar empresários e gestores de pessoas das organizações a avaliarem seu 
desempenho, por meio do autoconhecimento e da utilização de ferramentas práticas, que 
proporcionam o aumento de produtividade da equipe.

Ações Descentralizadas
AURORA
NR 35 Trabalho em Altura – Turma I
NR 35 Trabalho em Altura – Turma II
Programa de Desenvolvimento de Monitores

COPASUL
Programa de Gestão de Relacionamento e Atendimento

C-VALE
NR 05 Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes – Naviraí
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes - Caarapó
NR 23 Brigada de Incêndio - RECICLAGEM

LAR
NR 10 Segurança nos Trabalhos com Eletricidade (Ponta Porã/MS)
NR 10 Segurança nos Trabalhos com Eletricidade (Dourados/MS)

SICREDI CAMPO GRANDE
Programa de Aculturamento Jeito Sicredi de Ser – Turma III
Programa de Aculturamento Jeito Sicredi de Ser – Turma IV

SICREDI CELEIRO
Líder do Futuro

UNIMED CAMPO GRANDE
Lean Six Sigma
PALS Suporte Avançado de Vida Pediatria - Médicos

No total, foram beneficiadas 558 pessoas , em 270 horas.

Promoção Social

- Lançamento Regional do Dia C, nas cidades de Três Lagoas, Dourados  e São Gabriel, para sensibilizar 
e orientar os cooperativistas da cidade para o movimento do Dia C e contribuir para ampliar sua visão 
sobre os ODS e o Dia C.  

- Participação na Videoconferência do Programa Cooperjovem, para alinhar a nova etapa da pesquisa de 
impacto social em andamento com a John Snow Brasil

-Reunião preparatória do Dia C em Campo Grande, para alinhar estratégias para realização do evento de 
celebração em Campo Grande.
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Aprendizagem

-Audiência Pública da Aprendizagem em São Gabriel do Oeste, para orientar empresas e cooperativas locais 
para a necessidade de contratação de aprendizes, bem como das turmas disponíveis para tal. 

-Presença na Formatura do projeto Medida de Aprendizagem do MPT - Ministério Público do Trabalho para 
conhecer os resultados do projeto.

Monitoramento
- Aplicação no PDGC nas cooperativas Sicredi Campo Grande, Sicredi Pantanal, Unimed Corumbá, 
Cooasgo, Cooperoeste, Cooper 3, Coopertran, para levantar informações necessárias para gerar a 
declaração de adequação junto ao sistema e posteriormente informar ao SESCOOP Nacional para 
compor a segunda etapa do prêmio SomosCoop de Excelência em Gestão.

-Programa de visitas na Coorlms, Sicoob Centro Sul, Cooplaf, Coopangio com intuito de ouvir a 
cooperativa, alinhar o trabalho com os programas de monitoramento e colher informações para o 
panorama do cooperativismo 2019.  

-Participação na AGO da Coopersul, Coopergrãos e Copamis

Demais atividades institucionais
- Reunião do Conselho Fiscal da Cncoop

- Reunião do Conselho de Administração da Unidade Nacional do Sescoop

-Presença na palestra Ética nos Negócios com a Ministra Eliana Calmon

-Participação na 1ª Conferência Sul-Mato-Grossense de Governança Pública e Combate à Corrupção

- Participação na Capacitação para Membros do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo do 
Sescoop. A partir de conhecimentos sistematizados sobre a dinâmica de atuação desde em cada 
Estado foi realizada oficina para construção de um Plano de Trabalho para o Conselho Fiscal das 
unidades estaduais e discussão dos procedimentos para fazê-lo acontecer na prática quando da 
realização das reuniões do Conselho Fiscal.
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