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capacitação Facebook

imprensa

site

capacitadas Instagram

5 reuniões

62 horas 6694 curtidas

105 matérias

3652 acessos5 cursos

125 pessoas 10937 seguidores

Destaques
No dia 29 de maio, às 10h, a OCB/MS realizou a sua AGO – Assembleia Geral Ordinária de forma virtual, 
que contou com mais de 50 participantes.  O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, abriu dando 
as boas vindas e destacando o momento atípico.

“Jamais imaginaríamos viver este momento de pandemia, que nos afastou fisicamente, mas nos 
aproximou de outras formas. O mundo não voltará a ser o mesmo, mas vimos que a cooperação é a 
solução para nos mantermos firmes nesse período. Vimos que as cooperativas estão unidas para auxiliar 
a sociedade e dar o apoio necessário aos seus cooperados”, destacou o presidente.

OCB/MS realiza AGO de forma virtual

EAD

Equipe em home office
Devido a pandemia do coronavírus toda a equipe do Sistema OCB/MS está trabalhando no sistema home 
office. Portanto, todas as atividades contidas nesse relatório foram executadas de forma remota.
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Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

No mês de maio, o Sistema OCB/MS participou de cinco reuniões e eventos relacionados ao governo 
estadual, conselhos e instituições.

�� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada por vídeo conferência  com a 
presença do Presidente da Agencia Estadual e a maioria dos conselheiros que deliberaram sobre  
Julgamentos e distribuição de processos em 2º instância;

� Encaminhamento e acompanhamento de recebimento das sugestões do Cooperativismo Junto aos 
Senadores de Mato Grosso do Sul com referência aos projetos de lei a respeito de instituições financeiras 
em tramitação e discussão junto a reunião de Líderes no senado federal ;  

� Encaminhamento as Cooperativas do ramo Agropecuário  manifestação da Secretaria de Fazenda 
Estadual sobre o Documento Auxiliar do Manifesto de Nota Fiscal Eletrônica  (DAMFE);

� FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja, assinatura e publicação 
no Diário Oficial do Estado as deliberações dos projetos a serem executados, sendo: validação regional de 
materiais genéticos e tecnologias de produção de soja e milho, a ser desenvolvido nas áreas produtivas da 
região nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 
mil reais) e validação regional de materiais genéticos e tecnologias de produção de soja e milho, a ser 
desenvolvido nas áreas produtivas, com exceção da região nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, no 
valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais);  

�  Levantamento realizado junto as Cooperativas do ramo Agro sobre créditos acumulados de ICMS, a 
pedido da Diretoria da OCB/MS;

Sistema OCB/MS
OCB/MS realiza AGO de forma virtual
No dia 29 de maio, às 10h, a OCB/MS realizou a 
sua AGO – Assembleia Geral Ordinária de forma 
virtual, que contou com mais de 50 
participantes.  O presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, abriu dando as boas 
vindas e destacando o momento atípico.
“Jamais imaginaríamos viver este momento de 
pandemia, que nos afastou fisicamente, mas 
nos aproximou de outras formas. O mundo não 
voltará a ser o mesmo, mas vimos que a 
cooperação é a solução para nos mantermos 
firmes nesse período. Vimos que as cooperativas 
estão unidas para auxiliar a sociedade e dar o 
apoio necessário aos seus cooperados”, 
destacou o presidente.
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Sistema OCB/MS
 “WebCoop – Panoramas do Cooperativismo e medidas adotadas pelas OCEs”

O Brasil é um país de dimensões continentais 
possuindo uma pluralidade enorme de 
características por toda sua extensão territorial. 
Essas particularidades são muito bem 
distribuídas nos estados brasileiros, 
representando riquezas e culturas diferentes.
Destacar essas singularidades regionais através 
das cooperativas atuantes foi a base do debate 
que aconteceu no dia 26 de maio, durante o 
“WebCoop – Panoramas do Cooperativismo e 
medidas adotadas pelas OCEs”, webinar 
promovido semanalmente pela MundoCoop, 
com a presença do Presidente da Organização 
das Cooperativas no Estado do Mato Grosso do 
Sul (OCB/MS), Celso Ramos, o Presidente da 
Organização das Cooperativas no Estado de 
Roraima (OCB/RR), Silvio de Carvalho, e o 
Presidente da Organização das Cooperativas no 
Estado da Paraíba (OCB/PB), André Pacelli.

 Webinar com Roberto Rodrigues
“O cooperativismo corrige o social através do 
econômico”, essa foi uma das muitas 
mensagens que Roberto Rodrigues deixou 
durante a live Cooperativismo: Desafios atuais e 
futuros no contexto da COVID-19.
O webinar ocorreu no dia 15 de maio e foi 
promovido pela Fecoop CO/TO – Federação dos 
Sindicatos das Cooperativas do Distrito Federal 
e dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins.

 OCB realiza AGO de forma digital
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) realizou no dia 20 de maio, por meio de 
videoconferência, sua assembleia geral 
ordinária de número 51, marcando a celebração 
das cinco décadas de atuação em prol do 
desenvolvimento e da sustentabilidade das 
mais de 6,8 mil cooperativas do país. O evento 
contou com a participação de representantes 
das 27 unidades estaduais da instituição, 
comprovando a representatividade dos quase 
15 milhões de cooperados.
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Sistema OCB/MS
Novo Conselho Nacional do Sescoop toma posse
Os novos membros, que assumem a Gestão dos 
próximos 4 anos, foram apresentados às suas 
atribuições, responsabilidades e aos desafios 
que vêm pela frente. Neste grupo estão: os 
conselheiros indicados pela nova diretoria da 
OCB eleita na AGO, e também os conselheiros 
indicados pelos órgãos do Poder Público que 
integram o Conselho e também os indicados 
como representantes de empregados de 
sociedades cooperativas.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
compõe o Conselho representando a região 
Centro-Oeste.

Finalizadas AGO e AGE da CNCoop

No dia 28 de maio foi dia de Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária da Confederação 
Nacional das Cooperativas, a CNCoop. Em 
pauta, a eleição da nova diretoria e também dos 
integrantes do Conselho Fiscal para o período 
2020-2024.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
foi eleito vice-presidente da CNCoop e a 
superintendente do Sistema OCB/MS, Dalva 
Caramalac, foi eleita para o Conselho Fiscal.
 

Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de maio,  houve  atendimentos às 

cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; avaliações sobre 
demonstrações contábeis, sobras e demais 
análises contábeis e de balancetes.
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Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 02
Sites: 101 

Mídia espontânea: R$ 290.443,30 Acessos: 3652Curtidas: 6694

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de maio, o SESCOOP/MS capacitou 125 pessoas, totalizando 62 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.

Eu Impacto para Gestores de RH e Dirigentes (12h) – módulo II
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação - Etapa de Consolidação: Plano de 
Ação e Proposta de Valor
CoopLAB Ddos 2019-2020 - Módulo 7 – Gestão de Pessoas
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

TV: 2

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Maio- Edição 05

-Call com SENAC MS para alinhar procedimentos de retorno das aulas do Programa Aprendiz 
Cooperativo, migrando para o formato EAD.

-Reunião do Programa Universitário Cooperativo para fazer o briefing do programa para empresa de 

Aprendizagem
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Promoção Social
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Lançamento estadual do Dia C
No dia 22 de maio ocorreu o Lançamento do Dia C 2020 no 
Mato Grosso do Sul. Este ano, o lançamento foi de forma 
virtual e teve o objetivo de promover uma reflexão de como o 
cooperativismo pode contribuir para a superação dos desafios 
atuais e futuros no contexto da COVID-19.
O evento foi aberto pelo presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, que destacou que juntos podemos fazer o mundo 
melhor. “Não estamos isolados, apenas afastados 
temporariamente e juntos passaremos mais fortalecidos por 
essa pandemia. As pessoas ombreadas umas às outras 
conseguirão passar por essa primeira onda, que é a saúde e 
enfrentarão com mais força a segunda onda que se aproxima 
que é a econômica”, destacou.

Cooperativas de Campo Grande doam 350 cestas básicas
Mais do que nunca, as atitudes simples movem e 
transformam o mundo. Esse é o tema do Dia de Cooperar que 
este ano se torna mais forte. E por isso, no dia 15 de maio, no 
Dia Internacional da Família, o Sistema OCB/MS e as 
cooperativas: Conacentro, Uniodonto Campo Grande, Sicoob 
Ipê, Sicredi Campo Grande, Unimed Campo Grande, Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia e Uniprime Centro Oeste 
doaram 350 cestas básicas, num total de mais de 07 
toneladas de alimentos e 01 tonelada de materiais de higiene 
e limpeza. A Unimed Campo Grande doou também 705 
máscaras.

Cooperativas de Corumbá se unem em campanha contra o coronavírus

O cooperativismo é embasado por diversos valores, dentre 
eles a intercooperação e o interesse pela comunidade. Por 
isso, as cooperativas Unimed Corumbá, Sicoob Horizonte, 
Uniprime Centro-Oeste do Brasil e Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia se uniram em Corumbá para promover uma 
campanha para auxiliar no combate ao coronavírus.
Cada cooperativa doou 1000 máscaras, totalizando 4 mil 
unidades, que foram entregues a pessoas em filas das 
cooperativas de créditos, comércios e outros 
estabelecimentos da cidade. 



Monitoramento
O setor de Monitoramento realizou a divulgação para todas as cooperativas do sistema OCB/MS os 
informativos encaminhados pela OCB Nacional, atualizados semanalmente contendo o cenário 
político, econômicos, pleitos, normativos, federais que impactam sua atividade, bem como a 
divulgação de materiais de apoio como os e-books Como Realizar Assembleias digitais; HOME 
OFFICE: Dicas para cooperativas e cooperados; Telessaúde: Saiba como fazer; Delivey: Como 
implantar; Como inovar na Crise.

Foram realizados 33 atendimentos de assessoria a assembleia geral, 14 assessorias técnicas, 2 
orientações sobre normativos relacionados à pandemia e 13 suportes no preenchimento de 
plataformas online da OCB Nacional.

Também foram contatadas 38 cooperativas para solicitar o envio de documentos para manter a base de 
dados atualizados e 5 ações destinadas a aplicação de Programas de Monitoramento.

Além disso, foram realizados 4 atendimentos a cooperativas não filiada.

DEMAIS ATIVIDADES

-Participação no Webinar “Encontro da Turma OCB/MS 2020 da Formação – os 7 hábitos das Pessoas 
– 4.0” para discutir andamento Ações necessárias do programa 7 hábitos das Pessoas Altamente 
Eficazes.
 
-Palestra com Marco Almada – Cooperativismo, soluções criativas digitais, gestão de risco na crise” 
para informar sobre soluções criativas em Gestão da Crise pelo Cooperativismo.

-“Treinamento de Alinhamento do Programa de Integridade do SESCOOP NACIONAL” para promover 
o alinhamento inicial com colaboradores e diretoria do Programa de Integridade desenvolvido pelo 
Sistema OCB, após adesão do Sistema OCB/MS ao Programa Nacional. 

-Participação no Webinar "Procura-se: profissionais prontos para a nova era da aprendizagem digital. 
Dan Porto e Renato Curi, sócios-diretores da Crescimentum, falaram sobre a latente necessidade de 
profissionais capacitados para conduzir processos de aprendizagem digital em um mercado 
completamente diferente.

- Participação  “Treinamento online de Gestão de Riscos” para discutir as os normativos em validade 
sobre o Programa Gestão de Riscos do Sistema OCB e treinar colaboradores do Sistema OCB/MS para 
operação de Sistema adquirido para efetuar a Gestão do Programa em nível Nacional.

-Participação Curso EAD “Fundamentos da Gestão da Cultura Organizacional”, com o objetivo de 
ajudar a organização a alcançar melhores resultados, mesmo na crise! Estudo indicam que cuidar da 
cultura amplia os resultados da organização e, por esse motivo, cada vez mais são necessários 
profissionais preparados para conduzir processos de transformação e gestão da cultura organizacional. 
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