
Relatório
Mensal
JULHO DE 2019  



2

capacitação

Facebook descentralizadas

site

capacitadas Instagram

13 eventos 324 horas

6630 curtidas 3 Ações

3399 acessos 12 cursos

324 pessoas 11300 seguidores

Destaques
Uma tarde de cooperação e de muitas 
oportunidades à comunidade. Este foi o 
Dia C (Dia de Cooperar) em Campo Grande 
– MS, que comprovou o quanto a união é 
capaz de promover ações valiosas.
A iniciativa, realizada no Parque Ayrton 
Senna, levou serviços a população.
Além de Campo Grande, as atividades do 
Dia C ocorreram nos municípios de São 
Gabriel do Oeste, Três Lagoas, Corumbá, 
Dourados, Angélica e Naviraí, reunindo 25 
cooperativas e cerca de 1200 voluntários.

Posse Junta Comercial  

Na manhã do dia 18, representantes do 
cooperativismo tomaram posse na sede da 
Junta Comercial. Estavam presentes,  
Jaime Verruck, Secretário de Estado de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar; Celso Régis, Presidente do 
Sistema OCB/MS;  Augusto Ferreira de 
Castro, Presidente da Junta Comercial, Dr. 
Nivaldo Domingos da Rocha, Secretário 
Geral da Junta Comercial; Dalva 
Caramalac, Superintendente do Sistema 
OCB/MS.
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

�� Reunião no Sistema OCB/MS tratando de criação de um ente Cooperativo para desenvolver projeto 
de geração de energia solar;

� Plano Safra 2019/2020 – informações para Cooperativas do Ramo Agropecuário atendendo 
solicitação;

� SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, reunião com a Diretoria da Cooperativa Cocamar, Secretário e Superintendente, 
tratando de investimentos no MS;

� SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com a Diretoria da Cooperativa Cocamar, 
Superintendente de Administração Tributária, tratando de legislação tributária no Estado;

� JUCEMS – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, posse de Vogal indicado pela 
OCB/MS com a presença da Diretoria da OCB/MS, secretário da SEMAGRO e presidente da JUCEMS; 

� UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, solenidade de abertura da 71º reunião anual 
SBPC com o tema Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do desenvolvimento 
Social, realizada no teatro Glauce Rocha com a presença de autoridades Federais, Estaduais, Municipais e 
representantes de diversos segmentos da sociedade;

�  CMDRS- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com deliberações 
sobre Câmara Técnica de Educação, Câmaras Técnicas de Infraestrutura e Comercialização;

� Reunião com Instituto Fenasbac, empresa vinculada à Federação Nacional de Servidores do Banco 
Central do Brasil, visando parcerias estratégicas;

� Reunião do Conselho Consultivo do ramo agro na OCB, em Brasília;

� Participação no evento em comemoração ao aniversário de 30 anos da Sicredi Centro-Sul, em 
Dourados;

� 2º.Encontro de Superintendentes do Sistema OCB, em Brasília;

� Solenidade de aniversário da Ampasul - Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão 
e inauguração da nova sede em Chapadão do Sul;

� Reunião do Conselho de Administração da Unidade Nacional do Sescoop em Brasília.

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Julho de 2019 - Edição 07



3

Sistema OCB/MS
Moção ao cooperativismo 
O deputado Professor Rinaldo (PSDB) subiu à 
tribuna no dia 3 de julho para discursar sobre a 
importância do sistema cooperativista. Para ele, 
os cenários econômicos de quaisquer países se 
beneficiam muito pela união das pessoas.
Na ocasião também foi lançada a Agenda 
Institucional do Cooperativismo com a presença 
dos deputados estaduais que compõem a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo.
 

OCB completa 50 anos
O cooperativismo gera trabalho, emprego, renda 
e confirma sua importância socioeconômica para 
o desenvolvimento estratégico do país. É o que 
apontam os números do Anuário do 
Cooperativismo Brasileiro (2019), lançando 
nesta no dia 4 de julho, durante sessão solene 
conjunta realizada no Plenário do Senado 
Federal, em homenagem aos 50 anos da OCB, 
celebrados em 2019.
Representantes do MS prestigiaram a sessão 
solene em Brasília.

Posse na Junta Comercial
Na manhã do dia 18, representantes do 
cooperativismo tomaram posse na sede da Junta 
Comercial. Estavam presentes,  Jaime Verruck, 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar; Celso Régis, Presidente do 
Sistema OCB/MS;  Augusto Ferreira de Castro, 
Presidente da Junta Comercial, Dr. Nivaldo 
Domingos da Rocha, Secretário Geral da Junta 
Comercial; Dalva Caramalac, Superintendente 
do Sistema OCB/MS.
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Sistema OCB/MS
71ª Reunião Anual da SBPC 
Na manhã do dia 22 de julho, durante a 71ª 
Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência), ocorreu a 
Conferência "Panorama e Desafios do 
Cooperativismo no Brasil.
As pesquisas acadêmico-científicas têm se 
debruçado cada vez mais sobre o universo das 
cooperativas brasileiras. E a tendência é de que 
os assuntos que envolvem a rotina do modelo de 
negócios continuem sendo o foco de 
pesquisadores dentro e fora do país.

OCB recebe prêmio na Conferência Mundial do Woccu 2019
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) recebeu o Distinguished Service Award 
durante a conferência Mundial do Woccu 
(Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, 
na tradução da sigla em inglês). O evento ocorreu 
final de julho, em Nassau, Bahamas. O prêmio é 
a maior honraria destinada pelo cooperativismo 
de crédito mundial a indivíduos e instituições e 
foi concedido em reconhecimento aos serviços 
prestados pela OCB em prol da disseminação do 
segmento no Brasil e fora dele. A honraria foi 
indicada pelo Sicredi ao Woccu por meio de um 
case que ilustrou a atuação nacional da OCB em 
países como Uganda, México, Equador e Cuba.
 

Contábil

FOTO

Atividades
FOTOEm julho houve  atendimentos às cooperativas 

do Estado, sobre diversos assuntos, como 
constituição de cooperativa; emissão de Nota 
Fiscal; prestação de contas; além de análises 
contábeis e de balancetes.
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Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 29
Sites: 210 

Mídia espontânea: R$ 310.000

Acessos: 3399Curtidas: 6630

Capacitação

Ações Centralizadas

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 324 pessoas, totalizando 166 horas.

MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Liderança Coach" e "Desenvolvendo 
Equipes de Alto Desempenho»
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio (8h) - p/ Colaboradores
Palestra sobre Ética - Equipe Interna
Programa e Formação de Mulheres Cooperadas - Ramo Crédito 2019: Disciplina "Marketing
Programa de Líderes CG 2019 - Disciplina "Ética e Liderança»
CoopLAB CG 2019 - Módulo 6: Contabilidade Gerencial e Gestão Financeira
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Etapa de Nivelamento - Módulo IV 
(Open Innovation e Intercooperação)
MBA em Gestão de Cooperativas 2018-2019 - Disciplina "Comunicação Interpessoal" e "Gestão da 
Mudança e Cultura Organizacional»
Programa de Formação de Gestor Contábil - Disciplina "Gestão Estratégica de Custos e Formação de 
Preço»
EDUCA OQS - Módulo IV: Tópicos Avançados em OQS
Curso Gestão do Tempo e Produtividade (16h) 
Curso de NR 11 - Operador de Guindauto (20h) 

Rádio: 6

Televisão: 5
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Ações Descentralizadas
COPASUL
AMANA KEY (inscrições)

C-VALE
Desenvolvimento de equipes e habilidades (3 módulos de 8h cada)

UNIMED CAMPO GRANDE
Emergências Cardiológicas para Clínicos

No total, foram beneficiadas 51 pessoas , em 64 horas.

Promoção Social

Uma tarde de cooperação e de muitas oportunidades à 
comunidade. Este foi o Dia C (Dia de Cooperar) em 
Campo Grande – MS, que comprovou o quanto a união 
é capaz de promover ações valiosas.
A iniciativa, realizada no Parque Ayrton Senna, levou 
serviços de emissão de CPF, educação financeira, 
elaboração de currículo, cadastro de currículo para 
aprendizagem e estágio, teste de visão, aferição de 
pressão e orientação nutricional, orientação jurídica, 
corte de cabelo, distribuição de mudas e hortaliças, 
gincana cooperativa, palestras, orientação sobre saúde 
bucal, sorteio de brindes, distribuição de pipoca e 
algodão-doce, aulas de zumba e pilates, entre outros.
Além de Campo Grande, as atividades do Dia C 
ocorreram nos municípios de São Gabriel do Oeste, 
Três Lagoas, Corumbá, Dourados, Angélica e Naviraí, 
reunindo 25 cooperativas e cerca de 1200 voluntários.

Capacitacoop 2019 
A maior iniciativa de desenvolvimento profissional do 
Sistema OCB, o CapacitaCoop, ocorreu em Brasília 
Quase 200 pessoas que trabalham diretamente na 
execução dos processos de monitoramento, formação 
profissional, promoção social, planejamento e 
operações das unidades tanto estaduais quanto 
nacional participaram da programação.
Com o tema É impossível implantar processo sem 
plantar atitudes o objetivo dessa edição do evento é 
possibilitar uma visão integrada sobre a importância de 
se aprimorar processos, focando nos resultados que 
podem ser utilizados como ferramentas estratégicas no 
desenvolvimento do cooperativismo.
No evento também foram lançados os Indicadores do 
Sistema OCB.

Dia C 2019 
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Monitoramento
- PAGC: aplicação de questionário na Coopasul e Uniprime Dourados para acompanhar o nível de 
regularidade das cooperativas em relação as determinações legais previstas pela lei 5764/71

-GDA: Reunião para conhecer o processo que a Cooperativa Coprasul utiliza para importação dos 
dados contábeis para o Sistema GDA. Identificar a sua percepção quanto a utilização do sistema

-Acompanhamento da AGE- Assembleia Geral Extraordinária para liquidação da Copacentro

-PDGC: Dar uma devolutiva para uniodonto Dourados, Unimed Três Lagoas e Coopetran  quanto ao 
grau de maturidade de suas práticas de governança e gestão com base em modelo referencial 
construído a partir das boas práticas de governança e do Modelo de Excelência da Gestão e 
posteriormente implementação em seus planos de ação.

-PDGC: Acompanhar o processo de auto avaliação do eixo gestão e governança da Cooperoeste
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Demais atividades

Participação no CONCARH - Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, em Florianópolis/SC., 
que reuniu líderes, fornecedores, influenciadores e gestores de recursos humanos em dois dias de 
imersão, em forma de palestras e workshops, em diversos assuntos relacionados à gestão de pessoas 
com o objetivo de provocar os congressistas a repensar formas de agir e mudar o mindset, voltado 
para a inovação e novas tendências.




