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Editorial

Expediente

Não podemos negar que o mundo mudou 
e não sabemos se voltará exatamente ao 
que era antes. Mas não é por isso que 
deixaremos de produzir e estar perto das 
cooperativas, mesmo que remotamente.

Nos adaptamos e desenvolvemos ações, 
projetos e eventos nos novos moldes, em 
ambiente virtual, para poder proteger as 
pessoas da Covid-19. Mesmo em novos 
formatos, estamos com êxitos em nossas 
ações, trazendo informação, capacitação e 
atualização às nossas cooperativas.

Os empreendimentos cooperativos 
mostram o seu valor na sociedade, desde 
a manutenção de seus negócios, até ações 

sociais que mitigam os impactos negativos 
da pandemia. Os valores do cooperativismo 
mais do que nunca são imprescindíveis para 
que a sociedade atravesse esse período 
conturbado.

Nos primeiros meses de 2021, já 
desempenhamos um calendário intenso 
de atividades, com palestras, cursos, 
programas de capacitação, workshops 
e lançamentos. Nós do Sistema OCB/
MS estamos atuantes e dando suporte 
às cooperativas sul-mato-grossenses que 
estão fomentando negócios e a economia 
estadual. Não podemos deixar de mencionar 
o ramo agro, que continua produzindo a 
todo vapor, mantendo o abastecimento 

de alimentos e outros insumos. O ramo 
crédito, que se mostra uma alternativa para 
apoio aos negócios; o ramo transporte, que 
manteve o abastecimento dos produtos; e 
claro, o ramo saúde, que está na linha de 
frente no enfrentamento à pandemia.

Em breve teremos o Dia C – Dia de 
Cooperar, que é celebrado junto com o Dia 
Internacional do Cooperativismo, no dia 3 
de julho, e queremos conclamar todas as 
cooperativas a participar e ajudar nesse 
momento tão delicado que passamos.

Nesta edição ainda trazemos nossas 
atividades e notícias sobre o cooperativismo.
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AGO virtual reúne cooperativistas
A OCB/MS realizou no fim de abril sua 
assembleia geral ordinária. O evento contou 
com a participação virtual dos representantes 
das cooperativas. Eles aprovaram o relatório 
de atividades e balanço patrimonial referentes 
a 2020, um dos anos mais desafiadores para 
o setor, tanto no aspecto sanitário, por conta 
da pandemia da Covid-19, quanto no quesito 
econômico.

A assembleia foi aberta pelo Presidente Celso 
Régis que ao ler a sua mensagem, destacou a 
atuação da OCB/MS junto às cooperativas neste 
período de pandemia. “É essencial reconhecer 
a força e a resiliência do cooperativismo sul-
mato-grossense. A OCB/MS, em parceria 
com o Sescoop/MS, se tornou mais presente, 
mais próxima, enfim, sempre ao lado de cada 
um dos empreendimentos cooperativos de 
Mato Grosso do Sul, conjugando os valores 
e princípios que norteiam o cooperativismo 
universal, destacando a solidariedade, a 
proteção à vida, promovendo o bem-estar 
social de cada grupo de cooperados, mesmo 
que em muitos casos de forma virtual”, 
afirmou o Presidente.

Logo após, o Presidente apresentou os 
resultados do Sistema OCB no Brasil e depois 
destacou os principais pontos do relatório 
de gestão, enaltecendo todo o trabalho 
realizado pela equipe junto às cooperativas. 
Em sequência, foram apresentadas as 
demonstrações contábeis e o parecer do 

Conselho Fiscal. A prestação de contas 
2020 foi deliberada e aprovada por todos os 
delegados.

Este ano, na ordem do dia, estava prevista 
a eleição de um novo Conselho Fiscal que 
agora é composto pelos seguintes membros: 
Flodoaldo Alves Alencar, Edson Yukishigue 
Shingu e Amarildo Conceição como titulares e 
Essi Manoel Leal, Gualberto Nogueira de Leles 
e Arão Antonio Moraes como suplentes.

A ordem do dia foi encerrada com assuntos 
gerais, destacando os próximos eventos e a 
participação das cooperativas no movimento 
Unidos pela Vacina.

A assembleia foi finalizada com a palavra 
do superintendente do Sistema OCB, Renato 
Nóbile. “As cooperativas não pararam mesmo 
em meio a crise causada pela pandemia. 
Todos os ramos estão sendo primordiais para 
dar suporte à sociedade e mostrando o seu 
valor. Esse valor vem sendo reconhecido pelos 
três poderes, tanto pela força econômica, 
como social”, destacou.

Cooperativismo lança sua agenda de 
prioridades para os Três Poderes
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) lançou no final de abril a 15ª Agenda 
Institucional do Cooperativismo 2021, com as 
demandas do setor aos Três Poderes. O evento 
virtual, contou com a presença da Ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, do Presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, e do 
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira. Deputados e senadores, integrantes 
da Frente Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop) também participaram do 
lançamento, realizado pelo Presidente da 
OCB, Márcio Lopes de Freitas, além de 
representantes das Unidades Estaduais.

As propostas incluídas na agenda seguem 
três eixos principais: o cooperativismo na 
geração de oportunidades de trabalho, na 
alimentação do Brasil e do mundo e em prol de 
comunidades e cidades mais sustentáveis. São 
abordados, no total, sete temas propositivos, 
que podem ajudar a economia brasileira. São 
eles: 

Esses sete temas propositivos são divididos 
em: 9 ações voltadas ao Judiciário, 23 temas 
com 74 propostas ao Executivo e 49 medidas 
ao Legislativo. Dentre as inovações feitas 
neste ano pela OCB, estão a segmentação dos 
temas por ramo de atuação das cooperativas e 
ainda, a atualização em tempo real de acordo 
com o andamento das pautas.

A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 

afirmou que o setor possui papel crucial para o 
crescimento do Brasil e destacou a importância 
das cooperativas agropecuárias na produção 
de algumas das principais culturas presentes na 
mesa do brasileiro, como a soja, o café e o milho. 
“O fortalecimento das cooperativas é, por isso, 
uma das prioridades do Ministério da Agricultura. 
É um setor que gera emprego, renda e inclusão 
social. No agro, é preciso destacar que 71% das 
cooperativas do setor são do perfil da agricultura 
familiar e precisam dos frutos gerados por esse 
modelo de negócio”.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira acrescentou, por sua vez, que o Congresso 
é reformista e tem atuado para combater a 
pandemia e fazer o Brasil voltar a crescer. Como 
exemplos desse estilo de gestão, ele citou a votação 
de projetos como o que permite independência 
ao Banco Central, a PEC Emergencial e o Pacto 
Federativo.

1) Ato Cooperativo na Reforma Tributária;

2) Modernização da Lei das Cooperativas de       
Crédito;

3) Manutenção da arquitetura de crédito por 
cooperativas;

4) Adequação do ambiente regulatório para 
a participação de cooperativas em licitações;

5) Possibilidade de atuação de cooperativas 
no mercado de seguros;

6) Telecomunicações e conectividade rural por 
cooperativas;

7) Lei de Recuperação Judicial própria para 
cooperativas (Reorganização Cooperativa).
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Cooperativas do Ramo Saúde são fundamentais no 
enfrentamento da pandemia

Há um ano, o Brasil e o mundo vivem a 
pandemia do coronavírus, que trouxe e 
ainda está trazendo diversos impactos na 
sociedade. As cooperativas do Ramo Saúde, 
em especial o Sistema Unimed, têm papel 
fundamental nesse enfrentamento. Todos os 
empreendimentos cooperativos desse ramo 
estão atuando fortemente, como as demais 
cooperativas de especialidades médicas e as do 
Sistema Uniodonto, que continuam prestando 
atendimento de qualidade aos usuários e 
oportunizando trabalho aos cooperados.

Além do atendimento aos beneficiários, o 
Sistema Unimed realizou ações sociais com o 
objetivo de mitigar os efeitos da pandemia, 
além de ampliar sua estrutura e desenvolver 
pesquisas relacionadas à Covid-19.

O Sistema Unimed no Estado é organizado 
pela Federação das Unimeds de Mato Grosso 
do Sul, presidida pela Dra. Sarita Garcia Rocha 
e mais cinco singulares: Unimed Aquidauana, 
Unimed Campo Grande, Unimed Corumbá, 
Unimed Dourados e Unimed Três Lagoas, 
sendo quatro operadoras e uma prestadora.

Os leitos ofertados pelo Sistema Unimed são 
fundamentais em meio à crise da pandemia. A 
Unimed Dourados desenvolveu canais digitais 
para atendimento, executou diversas medidas 
e adaptações em seu ambiente de trabalho 
para proteger colaboradores e transformou 
o Ambulatório Geral em um Centro de 
Acolhimento, Triagem e encaminhamento 
de eventuais casos de colaboradores e 
beneficiários.

A Unimed Aquidauana também aderiu a 
medidas de biossegurança para proteger 
seus colaboradores, ampliou canais de 
atendimento, além de reforçar as orientações 
sobre os protocolos de atendimento.

“Atuamos em três frentes de trabalho, primeiro 
pensamos na questão financeira dos usuários, 
facilitando a regularização dos clientes em 
débito para poderem utilizar o atendimento 
e atendemos a determinação da agência 
reguladora em suspender todos os reajustes 
do ano de 2020. Em relação aos associados, 
fizemos o adiantamento das sobras, 
aumentamos o valor pago pelas consultas 
e procedimentos, e também aumentamos 
o valor pago aos médicos plantonistas de 
UTI. Por fim, no lado social, criamos em 
parceria com a Federação das Unimeds e 
a Unimed Campo Grande, um 0800 com 
orientações médicas sobre a Covid e também 
uma parceria com o hospital prestador local 
para a aquisição de aparelhos de respiração 
mecânica”, conta o Presidente da Unimed Três 
Lagoas, Dr. Ronaldo Nunes, que foi reeleito 
durante a assembleia da cooperativa, realizada 
dia 25 de março.

A Unimed Corumbá também realizou uma série 
de ações para o enfrentamento da pandemia. 
“Desde o início, adotamos todas as normas de 
biossegurança vigentes e adotamos o trabalho 
remoto da parte administrativa da cooperativa. 
Fizemos uma campanha de conscientização 

em parceria com as cooperativas de crédito de 
Corumbá, com carro de som e outros meios 
de comunicação para informar a população. 
O nosso hospital prestador inaugurou mais 
10 leitos de UTI. Em relação aos cooperados, 
antecipamos o pagamento de produção”, 
explicou o Presidente da Unimed Corumbá, 
Dr. José Márcio Martins Faria, que também foi 
reeleito durante a assembleia realizada mês 
passado.

No final de março, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), órgão que regulamenta os 
planos privados de saúde do Brasil, divulgou 
o resultado final da edição 2020 do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), 
ano-base 2019. O resultado faz parte do 
Programa de Qualificação das Operadoras do 
órgão para estimular a qualidade dos planos 
de saúde. 

Na tabela, que avaliou quase 1000 operadoras, 
a Unimed Campo Grande recebeu a pontuação 
máxima: 10.000, aparecendo como destaque, 
mais uma vez, entre os planos de saúde do 
país.

“O resultado do IDSS refere-se à avaliação 
dos indicadores de qualidade assistencial e 
estrutura socioeconômica das operadoras de 
planos de saúde relativo ao ano de 2019 e, 
diante da pandemia da Covid-19, esse é um 
reconhecimento que nos permite afirmar que 
a Unimed Campo Grande desde o início estava 
bem estruturada e preparada para atravessar 
esse período difícil que estamos vivendo”, 
falou o Diretor-presidente da cooperativa 
médica, Dr. Maurício Simões Corrêa. 

 “Temos muito orgulho do trabalho 
realizado pelas nossas Unimeds, pelo nível 
de gestão e profissionalização, sempre 
despontando no cenário nacional, como as 
melhores cooperativas do Ramo Saúde. O 
Sistema Unimed agiu de forma sistêmica e 
coordenada para proteger os clientes, os 
médicos cooperados, os colaboradores e 
a comunidade das mais diversas formas, 
comprovando a relevância do cooperativismo 
na proteção à saúde e preservação da vida, 
evidenciando a importância da cooperação 
para a sobrevivência humana,” destaca o 
Presidente do Sistema OCB/MS.Hospital da Unimed Campo Grande que está no enfretamento da pandemia da Covid-19.
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Dia C é lançado no MS

2021

ACI define tema do Dia Internacional das Cooperativas

Todos os anos, as cooperativas mostram o seu 
poder de transformação através do Dia C – 
Dia de Cooperar. Por isso, o Sistema OCB/MS, 
promoveu no dia 27 de abril, às 14h (horário 
de MS), uma live de lançamento do Dia C 
2021.

O evento foi aberto pelo Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, que destacou o papel das 
cooperativas na sociedade, ainda mais nesse 
período de pandemia. “As ações realizadas 
pelas cooperativas são fundamentais para 
mitigar os efeitos negativos da pandemia. O 
Dia C - Dia de Cooperar é a celebração do que 
as cooperativas promovem durante todo o 
ano e reforça que atitudes simples movem o 
mundo”.

Logo após, os resultados do Dia C 2020 foram 
apresentados, juntamente com a campanha 
2021. Este ano, devido à pandemia, as 
cooperativas podem desenvolver ações em 
diversas frentes, dentre elas: arrecadação 
e doação de alimentos, itens de higiene e 
roupas; adesão ao movimento Unidos pela 
Vacina e a promoção de capacitações e ações 
de fomento ao empreendedorismo local para 
geração de renda.

Se 2020 foi, por um lado, um ano cheio de 
desafios, por outro mostrou que a cooperação 

Mais de um bilhão de cooperativistas em 
todo o mundo continuam a demonstrar 
que ninguém precisa enfrentar sozinho uma 
crise como a atual pandemia. No dia 3 de 
julho, o Dia Internacional das Cooperativas 
(#CoopsDay) será comemorado com o tema 
Juntos Reconstruímos Melhor. As cooperativas 
de todo o mundo mostrarão como estão 
enfrentando a crise causada pela pandemia 
da Covid-19, com solidariedade e resiliência, 
oferecendo às comunidades uma recuperação 
centrada nas pessoas e que respeita o meio 
ambiente.

O #CoopsDay será a ocasião ideal para 
demonstrar que o modelo de negócios 
centrado nas pessoas, baseado nos valores 
cooperativos de autoajuda, solidariedade e 
nos valores éticos de responsabilidade social 
e senso de comunidade, permite reduzir as 

Comemoração no MS

é capaz de mover e transformar o mundo. 
Aqui no Brasil, das pequenas às grandes 
ações, as cooperativas mostraram que estão 
preparadas para transformar o país num lugar 
mais justo, feliz, equilibrado e com melhores 
oportunidades para todos.

E são os números do Dia de Cooperar (Dia 
C) que comprovam o quanto as coops atuam 
para reduzir as desigualdades e contribuem 
com a erradicação da pobreza extrema, foco 
da ONU por meio de seus ODS.

Em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas foram 
beneficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e 
ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus 
mais de 137 mil voluntários. Se considerarmos 
as ações focadas no combate ao coronavírus, 
bem como à redução dos efeitos da Covid-19, 
o total de ações realizadas no ano passado 

foram 2.159. Ao todo, 1.383 municípios 
brasileiros registraram a força do voluntariado 
cooperativista.

O lançamento contou ainda com a palestra 
“Negócios Sustentáveis: Tendências em 
Sustentabilidade”, com Andreé de Ridder 
Vieira, empreendedora social e consultora da 
Ideia Sustentável.

Dentre as falas da palestrante, uma que 
se destacou foi: “No cooperativismo, fala-
se em união de forças para alcançar um 
objetivo comum. Em pessoas compartilhando 
responsabilidades e propósitos! Esse 
contexto, aliado a um ambiente regido por 
valores, normas, ética e colaboração pela 
sustentabilidade, gera confiança, adesão 
e fidelização. É A NOVA ERA”, destacou a 
palestrante.

Em Mato Grosso do Sul, neste período 
festivo, teremos o Dia C – Dia de 
Cooperar, que focará em ações remotas 
que promovam arrecadação e doação de 
alimentos, itens de higiene e roupas, a 
adesão ao movimento Unidos pela Vacina 
e a promoção de capacitações e ações de 
fomento ao empreendedorismo local para 
geração de renda.

A comemoração contará também com o 
tradicional Ticoop - Torneio de Integração 
Cooperativista que este ano tem um 
grande desafio, ser virtual. A proposta é 
utilizar apps para monitorar as atividades 
esportivas realizadas em cada localidade 
do Estado, individualmente, para proteger 
os atletas participantes. Em breve mais 
informações!

desigualdades, criar prosperidade comum a 
todos e responder aos impactos imediatos 
causados pela Covid-19.
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Cooperativistas se reúnem virtualmente em III Seminário de 
Excelência em Gestão

Live “Aspectos práticos da LGPD”

Em abril, o Sistema OCB/MS promoveu o III 
Seminário de Excelência em Gestão, de forma 
virtual, que teve como objetivo proporcionar 
uma reflexão aos presidentes e dirigentes das 
cooperativas de Mato Grosso do Sul sobre o 
tema da excelência na gestão e os impactos 
que podem influenciar nos negócios da 
cooperativa.

O evento foi aberto pelo Presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou 
o trabalho desempenhado pelas cooperativas 
neste momento de adversidades. “Vivemos 
um momento conturbado, mas nossas 
cooperativas estão atuantes e dispostas a 
desenvolver melhorias, promover inovações 
e este é o momento para discutirmos isso”, 
ressaltou.

Logo após, o Coordenador de Monitoramento 
Fabrício Soares Rodrigues, fez uma breve 
apresentação e contextualização sobre o 
Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas – PDGC, que foi estruturado pelo 
Sescoop Nacional em parceria com a Fundação 
Nacional da Qualidade e, objetiva diagnosticar 
os processos de gestão e governança, além 
de promover a adoção de boas práticas pelas 
cooperativas.

“Em 2021 há algumas novidades, como a 
nova plataforma GOVERNANÇA E GESTÃO, 
melhorias no relatório de autoavaliação e 
outras ferramentas no sistema. O ciclo deste 

O Sistema OCB/MS promoveu a live “Aspectos 
práticos da LGPD”, com o advogado Ricardo 
Costa Bruno. A palestra também contou com 
a presença da Gerente Jurídica da OCB, Ana 
Paula Andrade, que participou do debate de 
perguntas ao final.

A live teve por finalidade desmistificar o 
tema e, demonstrar de forma clara e objetiva 
os impactos e os desdobramentos práticos 
decorrentes da Lei Geral de Proteção de 
Dados. O palestrante usou exemplos práticos 
e começou explicando que a lei já está em 
vigor e que apenas as penalidades foram 
prorrogadas para agosto deste ano. “Vamos 
começar definindo o que é exatamente os 
conceitos de dado pessoal, dado pessoal 
sensível, dado anonimizado e dado de criança, 
pois só assim saberemos qual será o devido 
tratamento”, explicou o advogado. 

ano iniciou no dia 08 de fevereiro e vai 
até 31 de dezembro, para se inscrever no 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão  o 
preenchimento dos diagnósticos Governança 
e Gestão devem ser feitos até 30 de junho”, 
informou o coordenador.

O Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
é o reconhecimento nacional às cooperativas 
que promovem o aumento da qualidade e da 
competitividade do cooperativismo, por meio 
do desenvolvimento e da adoção de boas 
práticas de governança e gestão. 

Por fim, ocorreu a palestra com Carlos Piazza, 
que falou sobre “Future Talks, tratando de 
inovação e gestão”.

PDGC: inscrições são 
prorrogadas para 30 
de junho

sistemaocbms

Devido à pandemia, o Sistema OCB 
prorrogou as inscrições ao ciclo 2021 do 
Programa Nacional de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas (PDGC). Dessa 
forma, as coops têm até o dia 30 de junho 
para efetivar sua participação, garantindo 
assim sua presença entre as concorrentes 
do Prêmio SomosCoop Excelência de 
Gestão. 
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Live “Mulheres Coop” traz reflexões 
sobre a liderança feminina

Em março, para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher, o Sistema OCB/MS promoveu a 
live “Mulheres Coop”, com Sabina Deweik. A 
live foi aberta pelo Presidente da instituição, 
Celso Régis, que enalteceu a atuação das 
mulheres no cooperativismo, primordial para o 
desenvolvimento e crescimento do segmento. 
“Temos diversos exemplos de mulheres no 
cooperativismo, tanto no nosso Estado, como 
no Brasil, e todas têm uma contribuição 
ímpar”, enfatizou.

Sabina Deweik foi a palestrante da live e 
falou sobre “Liderança Feminina Antifrágil”, 
ela é pioneira em Cool hunting no Brasil, 
caçadora de tendências há 20 anos, futurista e 
pesquisadora de comportamento, palestrante 
e coach ontológica.

Sabina abriu a live falando da disruptura que 
a pandemia trouxe para o mundo, saindo de 
um modelo mais rígido e seguindo para um 
mais participativo. “Estamos vivendo uma 
mudança de Era, saindo da Economia do Olho 
para a Economia da Língua. Hoje precisamos 
ter propósito e coerência nas coisas”.

Antifrágil entende que o mundo é volátil 
e cresce com choques, aproveita o caos 
para evoluir. “Se o frágil tem pavor ao caos 
e à incerteza, o antifrágil ama o caos e a 

Série Mulheres no Cooperativismo

incerteza. Coisas frágeis perdem com o caos”.  
Logo após a palestra, ocorreu um bate-papo 
sobre desafios e oportunidades para a mulher 
no cooperativismo, com diversas convidadas, 
dentre elas Tânia Zanella, gerente geral da 
OCB, Dra. Sandra Araújo , Presidente da 
Uniodonto Dourados; Lucélia Ganzer – diretora 
de operações da Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia e Dalva Caramalac, superintendente 
do Sistema OCB/MS.

A gerente geral da OCB, Tânia Zanella deu o 
seu depoimento. “O protagonismo da mulher 
vem crescendo na sociedade e o sucesso 
da liderança da mulher já está mais que 
comprovada, mas temos muito a caminhar, 
precisamos exercitar cada vez mais esse 

protagonismo, encontrar esses espaços. As 
empresas que não criarem esse ambiente 
favorável para as mulheres, ficarão para trás”.

E para encerrar, a superintendente do 
Sistema OCB/MS, Dalva Caramalac deu o seu 
depoimento. “Comecei a minha carreira em 
outro modelo, que visava apenas o capital 
e quando ingressei no cooperativismo, me 
apaixonei. Quando entrei há 35 anos, eu era 
a única mulher dentre as 27 unidades, mas 
encontrei um ambiente receptivo, no qual tive 
autonomia e oportunidade de crescer. Me 
considero uma transformadora de pessoas, o 
cooperativismo me possibilitou encontrar o meu 
verdadeiro propósito em consonância com o 
propósito da OCB e amplificar o meu trabalho”.

A  série “Mulheres no Cooperativismo” 
se dedicou a contar histórias de mulheres 
que se reinventaram e, atualmente, 
são referências no cooperativismo 
estadual. Além de mostrar a presença 
das mulheres nas cooperativas de Mato 
Grosso do Sul, a série traz diversos 
exemplos de sucesso e de como o 
cooperativismo sul-mato-grossense é 
pautado pela força feminina.

A série ocorreu durante o mês de 
março, com posts nas redes sociais 
do Sistema OCB/MS, cada publicação 
trouxe a trajetória de uma mulher, 
ao todo foram 18 relatos. A primeira 
delas foi a própria superintendente do 
Sistema OCB/MS, Dalva Caramalac, que 
está à frente da instituição há 35 anos.
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Concurso #VemSerCoop premia melhores 
stories sobre cooperativismo

Cooperativas apoiam movimento Unidos Pela Vacina no MS

Hoje, as redes sociais são importantes para a 
comunicação, por isso o Sistema Cooperativo 
de MS promoveu o Concurso #VemSerCoop, 
que premiou os melhores stories com 
smartphones. O concurso teve o objetivo de 
disseminar e divulgar o cooperativismo nas 
redes sociais.

Feito por pessoas e para pessoas, o 
cooperativismo está em toda parte. É um 
modelo de negócio democrático, responsável 
por gerar trabalho, emprego e renda, além 

Ao final de abril, aconteceu o lançamento 
oficial do Movimento Unidos pela Vacina, em 
Mato Grosso do Sul, liderado pela Energisa e 
a Federação das Indústrias do Estado de Mato 
Grosso do Sul (FIEMS). O evento foi realizado 
na Casa da Indústria, em Campo Grande, 
seguindo os protocolos de biossegurança, 
e contou com a presença física e virtual de 
representantes de diversas empresas, inclusive 
Luiza Trajano, uma das idealizadoras do 
movimento. 

O Unidos pela Vacina é um movimento que 
reúne centenas de entidades, empresas, 
associações e ONGs, unidas por um único 
propósito: tornar viável vacinar todos 
os brasileiros até setembro deste ano. A 
mobilização surgiu por iniciativa do Grupo 
Mulheres do Brasil, liderado pela empresária 
Luiza Helena Trajano, para engajar a sociedade, 
em conjunto com o empresariado de todo o 
país. 

O movimento é apartidário e sem interesses 
comerciais. Para articulação de medidas 
urgentes junto aos governantes e à sociedade 
civil, cada frente é liderada por renomados 
empresários, contando com a participação de 
mulheres do Grupo Mulheres do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, o movimento é liderado 
pela FIEMS (Federação das Indústrias do Estado 
de Mato Grosso do Sul) e Energisa, representadas 
pelos seus presidentes, Sérgio Longen e Marcelo 
Vinhaes Monteiro, respectivamente, e pela 
advogada Marina Mandetta, que integra o 
Grupo Mulheres do Brasil.  

de promover o desenvolvimento econômico e 
social em todos os lugares onde está, ou seja: 
é um ingrediente essencial para a construção 
de uma sociedade mais justa por meio da 
colaboração, equilíbrio e transformação.

O Sistema OCB/MS 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.

Até o momento, já aderiram ao Unidos 
pela Vacina em Mato Grosso do Sul 42 
empresas, dentre elas, o Sistema OCB/MS e 
mais 9 cooperativas: Unimed Campo Grande, 
Copasul, Cergrand, Coeso, Cooasgo, Aurora, 
Cercampo, LAR e Sicredi.

“O Sistema OCB/MS está engajado no 
movimento Unidos pela Vacina, é um momento 
importante em que toda a sociedade deve 
participar. O sistema cooperativo sul-mato-
grossense está imbuído desse propósito, visto 
que diversas cooperativas estão colaborando 
e se solidarizando com a população sul-mato-
grossense”, declara o Presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis.

As cooperativas estão engajadas em contribuir com o movimento Unidos pela Vacina.


