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capacitação

Facebookdescentralizadas

site

capacitadas Instagram

6 eventos 206 horas

6711 curtidas4 Ações

48109 acessos11 cursos

449 pessoas 11193 seguidores

Destaques
Em fevereiro, o Sistema Ocemg promoveu o Lançamento do 8º Ciclo do Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC). O evento ocorreu no Centro Cultural Minas Tênis Clube e contou com a 
presença de 600 cooperativistas do estado e de todo o país. Uma equipe do Sistema OCB/MS também 
estava no evento.

8º ciclo do PDGC  
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada na sede da IAGRO com a 
presença do Presidente da Agencia Estadual e a maioria dos conselheiros que deliberaram sobre o AIM de 
suínos destinados a abate, diferença entre o número de animais existentes no veículo e o descrito na GTA e 
Julgamentos e distribuição de processos em 2º instância;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com deliberações 
sobre relatório da SEDESC demonstrando os recursos e atividades efetivamente desenvolvidas em 2019 
entre outros assuntos;

� Reunião com Representantes da diretoria do sistema FIEMS/SENAI com a presença do Presidente 
do Sistema OCB/MS tratando sobre parceria no Laboratório Senai para análises em sementes de Milho e 
Soja e também sobre o trabalho do Senai em  energia solar ;

� SEMAGRO – Secretaria de Estado Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, reunião com o departamento Jurídico do Sistema OCB/MS tratando dos ajustes a 
serem efetuados com o levantamento da secretaria sobre as Cooperativas registradas na Junta Comercial 
de MS; 

� APROSOJA – Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, lançamento da 
colheita da soja safra 2019/2020 com a presença de diversas lideranças das instituições que representam 
o Agro, realizado na sede da Famasul;

� Reunião com superintendência da SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda MS, tratando de 
assuntos relacionados à Cooperativa do ramo infraestrutura; 

Sistema OCB/MS
Minas Gerais lança 8º ciclo do PDGC 
Em fevereiro, o Sistema Ocemg promoveu o 
Lançamento do 8º Ciclo do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC). O evento ocorreu no Centro Cultural 
Minas Tênis Clube e contou com a presença de 
600 cooperativistas do estado e de todo o país. 
Uma equipe do Sistema OCB/MS também 
estava no evento.
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Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de fevereiro,  houve  atendimentos às 

cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; procedimento na 
Sefaz; registro na Jucems; análise de edital; 
participação em assembleia;  além de análises 
contábeis e de balancetes.

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 03
Sites: 94 

Mídia espontânea: R$ 251.500,94 Acessos: 48709Curtidas: 6711

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de fevereiro, o SESCOOP/MS capacitou 358 pessoas, totalizando 126 horas.

Show Rural - Coopavel 
CoopLAB Ddos 2019-2020 - Módulo 5 - Marketing e Vendas
Curso de Condução de Assembleias CG
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação 2019-2020 - CONSOLIDAÇÃO: 
Módulo I (Escolha do Desafio)
Programa de Líderes CG 2020 - Cooperativismo Contemporâneo
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Disciplina - Gestão da Inovação
Curso de CPA 10 - CG
Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes - Treinamento Equipe Interna (módulo I)
Palestra sobre a Importância do Cooperativismo (2h) - Três Lagoas - Unimed Três Lagoas
Curso de Inteligência Emocional - Três Lagoas - Unimed Três Lagoas
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Capacitação
Ações descentralizadas

No mês de fevereiro, o SESCOOP/MS capacitou 91 pessoas, totalizando 80 horas.

AURORA
NR 23 - Brigada de Incêndio - Rec. Turma I
TWI: Fase I - Ensino correto do trabalho
Treinamento de Primeiros Socorros

SICREDI UNIÃO
Líder do Futuro

-Aula Inaugural das turmas do Aprendiz Cooperativo em São Gabriel do Oeste, que teve o objetivo de 
orientar sobre o curso, calendário, funcionamento, expectativas e esclarecimento de dúvidas. 

Aprendizagem

Promoção Social
-Reunião Cooperjovem, com o objetivo de alinhar execução de oficinas do Cooperjovem com escolas de 
MS.

-Reunião com Eureca, para realização de briefing para ajustes na proposta para realização de programa 
com universitários em Campo Grande. 

-Apresentação Cooperjovem em Corumbá, para apresentar o Programa Cooperjovem para fomento à 
adesão das escolas locais em parceria com a Unimed Corumbá. 

-Reunião com Sistema FIEMS, para tratar sobre campanha de vacinação, área de processos (RPA), 
treinamentos, saúde e segurança no trabalho e robotização. 

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Fevereiro - Edição 02



5

Monitoramento

-A equipe de monitoramento acompanhou AGOs, dentre elas das cooperativas: Coopersa e Cooasgo

-Também realizou visitas técnicas na Cooplaf; Coopersul; Cengrand, Sicredi Centro Sul; Unimed 
Corumbá, Uniprime Dourados; Coamo - Unidade Sidrolândia; Coopaer; Coopangio; Cooper 67; 
Coorlms; Cootrrapan; Uniodonto Campo Grande; Cooperafa; Cooapuâ e Copper.

-Intercãmbio com a Ocergs para buscar boas práticas para aprimoramento das atividades executadas 
no MS.

-Orientação a liquidante da Coopergrãos sobre o período assemblear, disponibilização de apresentação 
a ser utilizada na AGO 2020 e sobre como proceder com a liquidação da cooperativa

-Acompanhar a realização da palestra "A importância do cooperativismo" e o curso "Inteligência 
Emocional», realizados em Três Lagoas.

DEMAIS ATIVIDADES

- A equipe da Casa participou do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, que teve 
como objetivo principal de orientar os colaboradores quanto às obrigações dos profissionais no 
desenvolvimento das atividades de fiscais de contratos dentro do SESCOOP. Visa ainda atender a 
recomendação do TCU em seu Acórdão 1.224/18 e 1.225/18 – Plenário, que instrui: “É recomendado 
que, antes da nomeação, o órgão ou entidade se certifique que o agente público detenha as 
competências necessárias para cumprir o encargo e que inclua curso voltado para a qualificação dos 
fiscais de contratos.”  e "A indicação de fiscal de contratos sem a devida capacitação atenta contra o 
princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal".

-Participação na Reunião para alinhamento e direcionamento sobre o cadastro de instrutores do 
SESCOOP, para dar andamento às discussões para criação de uma Diretriz Nacional de Cadastramento 
de Instrutores no âmbito do SESCOOP.

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Fevereiro - Edição 02




