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Editorial

Há um ano, ninguém acreditaria se 
contássemos como seria 2020. Realmente, foi 
um ano que entrou para a história! Nós nos 
vimos desafiados não somente pela pandemia, 
mas também pelas mudanças ocasionadas.

Já estamos acostumados com mudanças 
constantes, mas nada se compara ao que foi 
em 2020. A pandemia acelerou processos que 
levariam anos e que em apenas semanas se 
desenrolaram.

E mais uma vez o cooperativismo se mostrou 
ágil e adaptável! Em momentos difíceis 
valorizamos o que realmente importa, o 
que realmente confiamos. E o maior tesouro 
de qualquer cooperativa é a confiança, por 
isso estamos conseguindo passar por essa 
turbulência chamada pandemia.

A cooperativa é porto seguro de seu 
associado. Enfrentar adversidades ombreado 
aos demais é muito melhor. Nossas 
cooperativas tiveram papel fundamental 
nesse período. Além do seu papel social em 
promover ações em prol da sociedade, para 
ajudar no enfrentamento ao coronavírus, 
também foi um pilar forte da economia.

A pandemia continua, mas estamos aos 
poucos retornando nossas atividades, que 
mesmo em home office nunca pararam. Temos 
a esperança de ter um 2021 mais ameno, mas 
ainda não será como antes. Agora temos 
um “novo normal”, mas nós cooperativistas 
estamos sempre prontos para seguir.

Sabemos que será um ano de trabalho, mais 
próspero, pois vemos nossas cooperativas 
crescendo, fazendo investimentos e gerando 

BOA LEITURA E O                                          
NOSSO MUITO OBRIGADO!

Expediente

emprego e renda. Temos a certeza que 
sairemos mais fortes, mais sólidos e mais 
sábios deste período.

Temos orgulho de ver como nossas 
cooperativas estão inovando e dando 
exemplos.

Desejamos um Natal cheio de saúde, paz e 
esperança a todos! Que o ano novo que se 
aproxima seja de conquistas e realizações a 
todos.
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CONCEITO
O Sistema OCB/MS lançou a primeira 
campanha publicitária do movimento 
SomosCoop em nível nacional e que tem 
como embaixador o atleta que se tornou 
ídolo do esporte brasileiro: o tenista Gustavo 
Kuerten.

Escolhido por ter afinidade com os valores 
cooperativistas, Guga destaca que, em sua 
trajetória como atleta, sempre atuou com 
base em valores sólidos e, atualmente, como 
empresário, lidera, ao lado do irmão, uma 
holding que tem como visão semear bons 
princípios e como missão gerar oportunidades 
e negócios com responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável. Ou seja, a 

Com o conceito “Vem ser coop! Tudo 

ao seu redor já é”. A campanha do 

Sistema OCB quer aproximar o modelo 

da sociedade, além de estimular novas 

adesões ao movimento que segue 

como tendência de enfrentamento para 

recuperação de negócios e oportunidades, 

prejudicadas pela pandemia da Covid-19.

Campanha publicitária com o tenista Gustavo Kuerten

sintonia ideal com o modelo de negócio do 
cooperativismo.

“Para mim é sempre especial trabalhar com o 
cooperativismo, porque está dentro da nossa 
filosofia de colaborar e trabalhar em equipe. A 
nossa história foi construída em cima desses 
valores, dessas crenças. Há praticamente 10 
anos nós iniciamos uma parceria com uma 
cooperativa que fez todo o sentido, porque 
podemos aprender ainda mais sobre esse 
tema. Eu me sinto muito confortável em poder 
falar sobre o cooperativismo, porque é algo 
que vem desde a nossa infância dentro de 
casa, passando pela carreira no esporte, até 
a filosofia da nossa empresa”, declara Guga.

Lives Outubro Rosa e Novembro Azul 
conscientizam sobre o câncer

O Outubro Rosa e o Novembro Azul são 
campanhas de conscientização que têm como 
objetivo principal, alertar a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e mais recentemente 
sobre o câncer de colo do útero, e os homens a 
respeito da prevenção do câncer de próstata.

Por isso, o Sistema OCB/MS realizou lives de 
conscientização, em outubro ocorreu a primeira 
com o apoio da Sicredi Centro-Sul, Unimed 
Campo Grande e o Hospital de Amor. A live 
teve diversos palestrantes, dentre eles: Ademar 
Capuci, Coordenador Estadual de MS do Hospital 
de Amor; Dra. Marjorie Capuci do Hospital de 
Amor; Mariela Nicodemos, psicóloga da Unimed 
CG; Tânia Gomes, pedagoga e diretora da escola 
M. Fauze e Ana Cláudia Silveira, empresária.

O Dr. Ademar destacou o trabalho feito pelo 
Hospital de Amor. “Nossa meta no Mato Grosso 
do Sul é zerar o número de mortes de mulheres 
com câncer de mama, colo de útero e de pele”. 
Ele ainda contou como o trabalho do hospital 
faz diferença na vida dos pacientes. “Temos os 
melhores equipamentos para exames, pois o 
diagnóstico precoce faz toda a diferença, além 
de salvar vidas, ainda minimiza o tratamento, 
que muitas vezes é severo. Ainda temos todo 
um trabalho de amparo aos pacientes e suas 
famílias”.

A segunda live ocorreu em novembro e também 
contou com diversos convidados, dentre eles, 
Amilcar Silva Junior, Presidente da Fundação 
Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul 
(FCPMS); Dr. Gustavo Medeiros, Diretor Geral do 
Hospital de Câncer de Campo Grande e Mariela 

Nicodemos, psicóloga do Programa Viver Bem 
da Unimed Campo Grande. A live contou com o 
apoio do Hospital de Câncer Alfredo Abraão e da 
Unimed Campo Grande.

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
destacou nas duas lives a importância da 
prevenção. “Mesmo com a pandemia, temos que 
realizar ações de conscientização, mesmo que 
de forma virtual, pois salvam vidas! Diagnóstico 
precoce salva vidas”, concluiu o Presidente.

Sistema OCB/MS promoveu lives de conscientização.
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MasterClass Unigran EAD 2020

Eventos virtuais trazem conhecimento

A pandemia não parou a disseminação de 
conhecimento. O Sistema OCB/MS continuou 
promovendo eventos em formato virtual para 
levar informação e fomentar o negócio das 
cooperativas.

Um  deles foi o Workshop do  PDGC, que  ocorreu 
através da plataforma do CapacitaCoop. O 
Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC) é um dos programas 
do Sescoop voltado ao desenvolvimento 
da autogestão das cooperativas, que tem 
como objetivo principal promover a adoção 
de boas práticas de gestão e de governança 
pelas cooperativas. Ao todo, foram mais de 
50 inscrições, entre dirigentes e funcionários 
das cooperativas, contemplando cinco, dos 
sete ramos do cooperativismo, dentre eles, 
crédito, agropecuário, saúde, transporte e 
infraestrutura.

Outro evento de bastante repercussão foi 
o MasterClass - Ciência de Dados aplicada 
à Gestão, de forma online, que reuniu 
cooperativistas do Estado. O evento teve o 
apoio da empresa 08 Inovação Consciente, 
parte do Grupo Anga.

O encontro foi para tratar a importância 
dos dados para a tomada de decisão e isso 
foi muito reforçado pelo palestrante Gabriel 
Viscondi, que é formado em Engenharia na 
Universidade Federal de Itajubá e mestrando 

O MasterClass, evento promovido pela 
Unigran EAD, em parceria com o Sistema 
OCB/MS, com o objetivo de expandir 
oportunidades de negócios nos diversos 
setores da economia, trouxe em sua 
segunda edição o tema “Em cenários 
inesperados, gerando oportunidades 
inimagináveis”. Adaptado ao ambiente 
virtual pelo momento atual, o evento 
iniciou com a participação do palestrante 
Arthur Igreja.

Arthur é um dos mais renomados 
palestrantes do Brasil, com presença em 

no Programa de Ciência de Dados da Poli-USP, 
iniciou sua carreira com produtos digitais no 
terceiro setor, atuando no Instituto de Energia 
e Meio Ambiente (IEMA). Como consultor, 
atendeu empresas como Unilever, Ambev, 
Netshoes, Eudora e Grupo Pão de Açúcar, em 
projetos que colocam o consumidor no centro 
das decisões.

Ele frisou que o mais importante é a análise 
dos dados e a aplicação assertiva deles para 
ter mais êxito nas ações. Essa gestão se 
tornou mais importante devido a Lei Geral de 
Proteção de Dados, que entrou em vigor. A 
LGPD foi elaborada com dois pilares principais: 
a proteção dos direitos dos titulares dos dados 
e a criação de um ambiente propício para 
a livre circulação de dados. De acordo com 
os especialistas, o primeiro princípio é bem 
intuitivo. Ele tem relação com a privacidade, 
que é um tema já relativamente conhecido 
pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, 
ele também visa resguardar os titulares de 
problemas como spam, limitações indevidas 
de crédito e decisões injustas, por exemplo.

Também ocorreu a palestra “Oportunidades 
para cooperativas em compras públicas da 
agricultura familiar”, que teve como objetivo 
interagir com as cooperativas que tenham 
em seu quadro social, cooperados que se 
enquadram no perfil da Agricultura Familiar, 
abordando diversas diretrizes de compras.

eventos como o TEDx na Europa, Estados 
Unidos e América do Sul, além de autor do 
livro “Conveniência é o nome do Negócio” 
e cofundador da plataforma AAA com 
Ricardo Amorim do Manhattan Connection.

No segundo dia do evento, o destaque 
ficou por conta de Gustavo Caetano, 
empreendedor, fundador da Samba Tech, 
eleito como uma das 10 mentes mais 
inovadoras do país pelo MIT e Influencer 
oficial do LinkedIn, ao lado de grandes 
nomes como Bill Gates.

Faça deste Natal,                         
o mais 
cooperativo!

O Natal da Cooperação continua em 2020 
com um novo formato. Uma gincana de 
doação entre as cooperativas, que estão 
mobilizando seus associados e colaboradores 
a doarem alimentos e brinquedos.

Cada cooperativa deve se inscrever e 
escolher uma instituição, projeto social e/ou 
comunidade da sua localidade para fazer a 
doação. A entrega deve ser feita até o dia 24 
de dezembro.

As cooperativas participantes concorrerão a 
01 vaga no HSM Management 2021, o maior 
evento de gestão da América Latina.

Coopere, doe, faça deste Natal, o mais 
cooperativo!
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Grandes nomes no “CBN em Ação Live 2020”

Formação e capacitação profissional são 
algumas das premissas do Sistema OCB/
MS e por isso, firmou uma parceria com 
o projeto “CBN em Ação Lives 2020”. O 
projeto realizou a cada mês uma live com 
especialistas em setores de grande impacto 
para o cenário nacional.

Em 2020 foi necessária uma adaptação 
do projeto e a realização dos encontros 
foi transferida para o ambiente virtual. A 
bancada de palestrantes foi ampliada para 
6 especialistas com visão estratégica sobre 
mercado econômico, político e social. O 
“CBN em Ação” tem o objetivo de trocar 
experiências, através de debates com 
renomadas personalidades.

A primeira live do ano foi realizada com 
o ex-ministro Ricardo Barros, que debateu 

o enfrentamento e a saída da pandemia e 
os impactos sociais causados por ela. Logo 
após, foi a vez do ex-ministro Maílson da 
Nóbrega, que tratou do cenário econômico 
atual.

O “CBN em Ação” contou com a palestra 
do ex-ministro Roberto Rodrigues que 
falou sobre “A força do agronegócio e 
os caminhos pós-crise”. Ele destacou que 
o crescimento do agronegócio no Mato 
Grosso do Sul é espantoso. “Crescimento 
este ano em relação ao ano passado, a soja 
58%, a produção de açúcar 207%. É algo 
extraordinário, espantoso. MS é o segundo 
maior produtor de carne do Brasil, quinto 
de soja, quarto de milho”, disse. Ele ainda 
ressaltou e elogiou o trabalho da Ministra 
Tereza Cristina.

A série de palestras continuou com Eugênio 
Mussak, que falou sobre “Comportamento 
e Importância da Gestão nas Organizações 
do Futuro”. Ele destacou que o mundo está 
vivendo a quarta revolução industrial com 
a revolução digital de processos e serviços 
oferecidos pelas empresas. “Os grandes 
espaços de armazenamento em nuvem, a 
aplicação e uso de internet em automóveis, 
a impressão 3D e outras novas tecnologias 
marcam a transformação do período. 
Na nossa vida cotidiana, o surgimento 
dos aplicativos marca a quarta revolução 
industrial”, explicou.

Ainda teve Ruy Shiozawa, que discutiu 
o tema “Por que as melhores empresas 
para trabalhar são mais rentáveis?”, e por 
fim, Mário Sérgio Cortella, com a palestra 
“Atitude e sentimento para o futuro”.

Copasul atinge R$ 2 bilhões em faturamento e entra para seleto 
grupo de empresas brasileiras

A Copasul entrou para um seleto grupo de 
empresas brasileiras ao conquistar a marca 
de R$ 2 bilhões em faturamento, número que 
representa o montante em vendas realizadas 
pela cooperativa. A meta de R$ 2 bilhões 
foi estipulada em dezembro de 2017 com o 
planejamento de ser atingida até 2025. Em 
2019, com um faturamento de R$ 1,4 bilhão, a 
expectativa era de que a marca seria alcançada 
anos mais tarde, mas por diversos fatores 
acabou batida já em 2020, correspondendo a 
um crescimento em torno de 40%.

O faturamento recorde vem no ano em que 
o agro brasileiro “segurou as pontas” no 
contexto da pandemia e é precedido, por 
exemplo, do recorde de recebimento de grãos 
alcançado pela Copasul em 2020, com 20,7 
milhões de sacas recebidas, algo em torno de 
17% a mais que no ano passado.

Como ressalta o presidente da cooperativa, 
Gervasio Kamitani, são números que 
representam a presença forte da Copasul na 
sociedade. “Seu Sakae sempre falava que uma 
empresa que deixa de ser importante para 

a comunidade ela perde a razão de existir. 
Temos uma boa posição na lista de melhores 
empresas do Brasil e aqui no Estado estamos 
entre as primeiras. Isto só é possível graças ao 
empenho dos colaboradores, o acolhimento da 
comunidade e os cooperados. Meu pai sempre 
falava da importância de gerar empregos e 
dar reconhecimento aos colaboradores. A 
Copasul impacta positivamente a comunidade 
e reconhece quem trabalha aqui. Humildade 
sempre e manter a tradição para buscarmos 
as próximas metas”, disse Gervasio.

A busca pela modernização na Fiação 
de Algodão da Copasul é constante 
desde os primeiros dias de existência da 
indústria e, recentemente, foi iniciado o 
processo de montagem de uma fiadeira/
bobinadeira automática inédita em solo 
brasileiro. A Rieter R70, com 500 rotores 
foi um investimento de R$ 750 mil Euros. 
A montagem na Fiação é também uma das 
primeiras a ocorrer do mundo.Com a máquina em funcionamento a capacidade de produção da Fiação deve aumentar para 1400 toneladas por mês.

FIAÇÃO EM DESTAQUE
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“Temos que ser protagonistas, mostrar que fazemos a diferença”, 
diz Márcio Lopes de Freitas durante AGE
Na manhã do dia 27 de novembro,  a OCB/MS 
realizou a AGE - Assembleia Geral Extraordinária, 
que contou com a participação do Presidente 
do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas. 

A assembleia foi aberta pelo Presidente da 
OCB/MS, Celso Régis, que abordou diversos 
assuntos, dentre eles a campanha de mídia 
institucional do cooperativismo, estrelada pelo 
Guga. “Uma grande iniciativa do Sistema OCB 
em levar o cooperativismo a mais pessoas, ainda 
mais neste momento, em que a nossa forma de 
organização econômica é uma das alternativas 
para a retomada da economia”, destacou o 
Presidente.

Logo após, foi dada sequência a ordem do 
dia, que previa apresentar os valores e formas 
de pagamento das contribuições devidas pelas 
sociedades cooperativas filiadas para o Exercício 
2021 e apreciar e aprovar o Plano de Atividades 
e Proposta Orçamentária para o Exercício 2021. 
Os delegados presentes, de forma virtual, 
deliberaram pela aprovação dos itens.

Para encerrar a assembleia, ocorreu a palestra 
“Conjuntura e cenários para o Cooperativismo 
Brasileiro”, com Márcio Lopes de Freitas, que 
iniciou mostrando como a pandemia está 
pesando nos gastos do Governo Federal, que 
abrirá 2021 com um déficit de cerca de R$ 
233 bilhões.

“O dilema atual é como diminuir os impactos 
da pandemia e promover a recondução da 
economia sem estourar o Teto de Gastos”, 
destacou Freitas.  Ele ainda demonstrou o 
trabalho da OCB neste período, que monitorou 
2274 proposições sobre a Covid-19, 347 
normativos do governo e teve 51,6% dos pleitos 
do cooperativismo atendidos pelo Governo.

“Neste período conturbado, tivemos grandes 
conquistas, como inclusão das cooperativas na 
política de acesso a crédito para pagamento 
da folha, simplificação tributária (suspensão de 
atos administrativos e prorrogação de parcelas), 
inclusão das cooperativas no tratamento 
diferenciado para pequenos negócios, 
cooperativas como agentes de fomento 
em políticas públicas (Pronampe e outros), 
tratamento privilegiado para cooperativas 
nas compras da agricultura familiar (PAA), 
manutenção da entrega de produtos de 
cooperativas para a merenda escolar (PNAE), 
prorrogação de prazos de mandatos de 
dirigentes e de realização de AGOs e políticas 
de flexibilização trabalhista para manutenção 
de empregos em cooperativas”.

Além da derrubada do veto da desoneração 
da folha para o setor de proteína animal, 
derrubada do Veto da Cosit 11/2017 (ato 
cooperativo no setor de carnes), prorrogação 
do Convênio 100/1997 (insumos agrícolas) e 
particularidades do cooperativismo na nova Lei 
da Recuperação Judicial.

“A pandemia acelerou os processos de 
mudanças e de alinhamentos, o cidadão está 
cada vez mais ligado nas tomadas de decisões 
políticas, temos o ativismo empresarial porque 
não podemos abrir mão da integridade, 
sustentabilidade e inovação, sem contar 
as redes sociais como estratégia política”, 
ponderou o Presidente do Sistema OCB. 

Ele também citou o novo modelo de 
comunicação adotado pelo Sistema, como 
os canais de comunicação via redes sociais, 
redes de transmissão contínua da atuação 

da Frencoop, participação e voz ativa das 
cooperativas e cooperados e forte utilização 
da assessoria de imprensa.

Segundo o Presidente, teremos um 2021 de 
muito trabalho, para poder pagar a conta de 
2020. “Temos que ser protagonistas, mostrar  
que fazemos a diferença. O cooperativismo 
é essencial para a geração de empregos e 
produção de alimentos”, destacou.

O Presidente encerrou propondo um Brasil 
mais cooperativo, tendo as cooperativas como 
motor do desenvolvimento sustentável do país, 
promovendo inclusão financeira para milhões de 
brasileiros, como fornecedoras de alimento no 
mundo, realizando atendimento de serviços nas 
cidades e comunidades, além do cooperativismo 
como plataforma da economia colaborativa.

Márcio Lopes de Freitas destacou o papel do 
cooperativismo na retomada da economia.

WCM 2020 foi o primeiro evento Phygital do cooperativismo
O maior congresso de liderança estratégica 
do cooperativismo brasileiro este ano foi 
100% online, realizado por meio de uma 
plataforma exclusiva e interativa “Phygital”. A 
iniciativa, considerada uma tendência mundial, 
representa a combinação entre os meios 
digitais e real, que proporciona experiência e 
engajamento para os participantes.

O World Coop Management (WCM) 
aconteceu entre os dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro. A programação contou 
com mais de 50 palestras e mais de 200 
horas de conteúdos livres ou sob demanda 
(que podem ser assistidos quando o usuário 

O WCM teve como objetivo ir além de apenas 
transmitir as palestras, o evento gerou uma 
experiência completa envolvendo interação, 
networking e conteúdo em diversos formatos, 
tudo no Phygital, surpreendendo sem limites à 
sua imaginação.

preferir). Foram mais de cinco mil congressistas, 
de cerca de 20 países.
Entre os palestrantes estavam a empresária 
brasileira que comanda a rede de lojas de 
varejo Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano; 
Nick Crofts, Presidente do 
Cooperative Group, maior 
e mais antigo grupo de 
cooperativas do Reino Unido e 
Washington Olivetto, um dos 
publicitários mais conhecidos 
do Brasil e um dos três mais 
premiados do mundo.
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Cooperativas sul-mato-grossenses são destaques no 
Prêmio SomosCoop

INFLUENCIADORES COOP

A cada dois anos, um seleto grupo de 
cooperativas recebe do Sistema OCB o título 
de “Melhores do Ano” – um reconhecimento 
à criatividade, à visão e aos resultados obtidos 
por elas ao longo do biênio. O Prêmio 
SomosCoop Melhores do Ano é uma forma 
de destacar as boas práticas de cooperativas 
que tenham proporcionado benefícios aos 
seus cooperados e à comunidade.

No final de novembro, ocorreu a cerimônia 
de premiação, realizada de forma digital. “O 
cooperativismo já faz muita coisa boa – pelas 
pessoas, pelo nosso Brasil – e pode fazer 
ainda muito mais, afinal, ele une negócio 
com propósito! Propósito de fazer bem 
feito e não só para alguns, mas para muitos. 
Quando você decide ser um cooperado, você 
decide empreender junto com outras pessoas. 
Você escolhe fazer parte de um movimento 
que tem como princípio o compartilhar... 
compartilhar objetivos, desafios, conquistas. 
No cooperativismo, a gente realmente cresce 

O prêmio também tinha uma categoria 
nova, Influenciadores Coop, na qual haviam 
dois representantes de Mato Grosso do Sul 
entre os oito finalistas. Cada estado indicou 
nomes de personalidades que influenciam 
e trabalham pelo cooperativismo. As 
indicações do Mato Grosso do Sul foram 
selecionadas para a final.

O Sistema Cooperativista Sul-mato-grossense 
escolheu esses dois nomes pois, são pessoas 

que acreditam no movimento que é um modelo 
de negócio inovador e que gera renda e 
desenvolvimento para a sociedade. Ambos têm 
suas trajetórias pautadas pelo trabalho, defesa e 
disseminação do cooperativismo.

José Luiz Tejon é palestrante, professor e tem 
uma história de vida incrível de superação, 
se tornando uma referência no agronegócio. 
Por consequência é grande defensor do 

cooperativismo, produzindo diversos artigos 
e palestras sobre o assunto.

Tereza Cristina é engenheira agrônoma e 
tem sua trajetória no agronegócio, sempre 
como defensora do cooperativismo. Hoje, 
como Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento defende os pleitos do setor. 
Em 2020 foi escolhida como madrinha do 
Dia de Cooperar.

Projetos das cooperativas de MS reconhecidas no Prêmio Somoscoop.

e ganha força juntos!”, destacou o Presidente 
do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Eram seis categorias e nesta edição foram 595 
cases inscritos de 22 estados. Mato Grosso 
do Sul teve duas cooperativas, entre as 18 
reconhecidas.

A Sicredi Centro-Sul MS ficou em 3º lugar 
na categoria Cooperativas Cidadã, do Prêmio 
Somoscoop, com o projeto Unidade Móvel 
Hospital de Amor, que é um caminhão 
adaptado composto por uma recepção, um 
mamógrafo digital de última geração e uma 
sala de coleta de exame de Papanicolau, 
para realização de exames de rastreamento 
do câncer de mama e do câncer de colo do 
útero. A unidade atende as mulheres de 38 
municípios de toda a região Centro e Sul do 
Mato Grosso do Sul, com a realização de 
exames gratuitos.

A Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia ficou 
em 2º lugar na categoria Cooperjovem, do 

Prêmio Somoscoop, com o projeto “Inclusão 
Radical”, executado na Escola Municipal 
Professor Fauz e Scaff Gattass Filho em 
Campo Grande. O projeto é para que crianças 
com deficiências tenham acesso aos esportes 
radicais e pertence ao programa Cooperjovem,  
já premiado em 2018, com o projeto “Hortas 
Comunitárias”.

Ambos os presidentes participaram da 
cerimônia. “É uma honra fazer parte desse 
seleto grupo de cooperativas, ainda mais 
com um projeto que traz saúde à população. 
Nossa carreta já salvou diversas vidas, pois o 
diagnóstico precoce do câncer, salva vidas”, 
destacou o Presidente da Sicredi Centro-Sul 
MS, Sadi Masiero.

Celso Régis, Presidente da Sicredi União MS/
TO e Oeste da Bahia, também reforçou que 
ações como estas fazem parte do DNA do 
cooperativismo. “É muito gratificante ver 
crianças com deficiência praticando esportes 
radicais e realizando sonhos”.
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Lar inaugura complexo industrial em Caarapó em MS

Coamo completa 50 anos

A estrutura pujante, estabelecida em área 
de 30 hectares à margem da rodovia 
BR 163, no município de Caarapó, foi 
inaugurada oficialmente pela Lar Cooperativa 
Agroindustrial no final de novembro e contou 
com a presença do Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis e do Governo do Estado.

O complexo industrial da Lar contempla 
recepção e armazenagem de soja, com 
capacidade estática para 72 mil toneladas 
e processamento de 450 mil toneladas de 
soja/ano, possibilitará a produção de 90 mil 
toneladas de óleo/ano e 360 mil toneladas de 
farelo, além de 120 mil toneladas de biodiesel/
ano, e na área de energia elétrica é possível 
produzir 21 megawatts hora, o suficiente 
para abastecer todo o complexo e ainda 
comercializar o excedente. O local recebeu 

A Coamo completou no final de novembro, 
50 anos de história. Fundada em Campo 
Mourão, em 1970, a cooperativa deu o 
pontapé inicial de sua trajetória com 79 
associados, reunidos na época pelo atual 
Presidente José Aroldo Galassini. Com o 
passar das décadas, a pujança da união dos 
produtores da região elevou a cooperativa ao 
posto de maior da América Latina, com quase 

A LAR é responsável pelo recebimento de cerca de 18% dos grãos do Mato Grosso do Sul.

Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, prestigiou 
a inauguração.

30 mil cooperados. Atualmente, entre todas 

as estatais, multinacionais e companhias 

privadas, a Coamo ocupa a 35ª posição no 

ranking das maiores empresas no país. O 

faturamento cresce ano a ano e beirou R$ 14 

bilhões em 2019, com a distribuição de sobras 

de R$ 360 milhões aos associados. Para 2020, 

a previsão é ultrapassar R$ 18 bilhões.

O foco nos investimentos segue até hoje. Para 
se ter ideia, em 2019, a Coamo investiu R$ 
565 milhões. A cooperativa chega aos 50 
anos com marcas impressionantes: 10ª maior 
empresa do país com capital 100% nacional, 
9ª maior empresa do setor de agronegócio 
do Brasil, 18ª maior empresa exportadora do 
Brasil e 1ª maior do Paraná na classificação 
geral.

mais de 10 mil empregos. Além disso, 
lembrou que o Procoop (Programa Estadual 
de Desenvolvimento e Fortalecimento do 
Cooperativismo em MS) tem sido fundamental 
para o crescimento das cooperativas.

“O Programa implantado pelo Governo 
do Estado tem trazido o desenvolvimento 
sustentável para as cooperativas. Também tem 
proporcionado sucesso e alcance amplo para 
as pessoas que atuam dentro das cooperativas 
no Estado”, afirmou o Presidente da OCB/MS, 
Celso Régis. Nos últimos seis anos, 60% dos 
investimentos privados no Estado estão ligados 
às cooperativas, conforme levantamento da 
Semagro.

219 milhões de reais de investimento de uma 
empresa privada e outros 90 milhões da Lar 
Cooperativa.

Irineo da Costa Rodrigues agradeceu o apoio 
do Governo do Estado, mencionou que as 
indústrias de Caarapó já estão em operação 
com um excelente rendimento industrial 
e um local muito moderno e preparado. 
“A cooperativa é por sua essência uma 
sociedade de pessoas, formada por pessoas 
e que trabalha para trazer desenvolvimento às 
pessoas”, afirmou o dirigente ao mencionar a 
diretriz da Lar em priorizar seus associados e 
funcionários.

Celso Ramos Régis, Presidente da OCB/MS, 
ressaltou a importância da Lar para o Estado, 
com mais de 11 mil cooperados e gerando 


