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O novo ciclo do Programa Nacional de 
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  G e s t ã o  d a s  
Cooperativas (PDGC - 2021) foi lançado em 
fevereiro, num evento online que reuniu 
profissionais da área de comunicação das 
unidades estaduais do Sistema OCB para 
tratar dos resultados da campanha de 
valorização do cooperativismo. 

No dia 25 de fevereiro, o Sistema OCB/MS 
promoveu a live “Aspectos práticos da 
LGPD”, com Ricardo Costa Bruno, advogado 
eleito pela Revista Análise Advocacia como 
um dos advogados mais admirados do 
Brasil. 

RETORNO DA EQUIPE
Em novembro, a equipe do Sistema OCB/MS, retornou às atividades presenciais.  Foi elaborado um plano de retomada para 
garantir a segurança dos colaboradores e demais pessoas que frequentam a instituição.
Todas as medidas e protocolos de biossegurança estão sendo seguidos, assim como escalas de atendimento. Cursos e 
eventos presenciais ainda estão suspensos!

LIVE LGPD
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No mês de fevereiro, o Sistema OCB/MS participou de seis reuniões e eventos 
do 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 Julgamentos e distribuição de processos em 2º instância;

� CEASA – Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul, reunião com o presidente 
Sr. Daniel Mamedio, Presidente da Cooperativa CAMVA Sr. Reinaldo Issao Kurokawa 
acompanhado pela diretoria, tratando de assuntos de interesse da mesma;

� Ofício aos parlamentares que representam Mato Grosso do Sul, informando o pleito do 
sistema OCB junto ao Ministério de Minas e Energia, para ampliação das classes passíveis de 
fornecimento de energia elétrica por cooperativas autorizadas e se possível na participação 
da reunião ou posição favorável junto ao Ministério;

� Ofício ao Governador do Estado Sr. Reinaldo Azambuja, solicitando o apoio para 
renovação dos convênios CONFAZ 100/97 e 82/91, que outorga reduções na base de cálculo de 
ICMS;

� FECOMERCIO – Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul, reunião com a 
participação do Presidente Sr. Edison e o presidente do sistema OCB/MS Sr. Celso Régis e o Sr. 
Daniel Felicio que estará representando o setor produtivo do Centro Oeste junto ao CONDEL – 
Conselho Deliberativo do FCO- Fundo Constitucional do Centro Oeste;

� FECOMERCIO – Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul, reunião com  
a senadora Soraya Thronicke, onde apresentou o projeto em desenvolvimento para o setor 
produtivo em todos os municípios do Mato Grosso do Sul ;
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Aberto novo ciclo do PDGC 
O novo ciclo do Programa Nacional de 
D e s e n v o l v i m e n t o  d a  G e s t ã o  d a s  
Cooperativas (PDGC - 2021) foi lançado em 
fevereiro, num evento online que reuniu 
profissionais da área de comunicação das 
unidades estaduais do Sistema OCB para 
tratar dos resultados da campanha de 
valorização do cooperativismo. 

Projeto de logística reversa
No dia 10 de fevereiro, o Sistema OCB/MS 
recebeu representantes da Unidade de São 
Gabriel do Oeste da Cooperativa Aurora para 
uma reunião, com o objetivo de propor 
parceria para apoiar o desenvolvimento da 
Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e 
Reciclagem de São Gabriel do Oeste – 
Cooperasgo, que faz parte do projeto da 
Aurora em trabalhar com logística reversa.

Live “Aspectos práticos da LGPD” 
No dia 25 de fevereiro, o Sistema OCB/MS 
promoveu a live “Aspectos práticos da 
LGPD”, com Ricardo Costa Bruno, advogado 
eleito pela Revista Análise Advocacia como 
um dos advogados mais admirados do 
Brasil. Na área do Direito Digital tem atuação 
preponderante no mapeamento de 
processos, controles, atividades, pontos de 
conformidade e riscos envolvidos nas 
operações, bem como na implementação de 
programa de governança em privacidade e 
p r o t e ç ã o  d e  d a d o s  t o t a l m e n t e  
customizados.
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No mês de fevereiro,   houve  atendimentos 
às cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; orientações sobre 
assembleia, editais, avaliações sobre 
demonstrações contábeis, sobras e demais 
análises e balancetes.
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Concurso #VemSerCoop 
O Sistema OCB/MS lançou o Concurso 
#VemSerCoop e vai premiar os melhores 
stories com smartphones.
O concurso tem o objetivo de disseminar e 
divulgar o cooperativismo e qualquer 
pessoa pode participar. Basta publicar um 
story sobre o tema no Instagram, 
mencionando o perfil @sistemaocbms. O 
período de postagem dos vídeos será de 01 a 
10 de março e os dois melhores serão 
premiados com smartphones.
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Curso Preparatório para Certificação ANBIMA – CPA - 10
CoopLAB CG 2020-2021 - Full Digital - Módulo 7 – Gestão de Pessoas
Curso de Grafoscopia e Prevenção a Fraudes
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços Elétricos - Reciclagem
Curso de Condução de Assembleias CG
Curso de NR 33 - Espaço Confinado Supervisor de Entrada
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura - Reciclagem
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

No mês de fevereiro, o SESCOOP/MS capacitou 288 pessoas, totalizando 109 horas. Todas 
as capacitações foram no sistema EAD

AURORA
Pós-Graduação em Gestão da Produção Industrial - EAD
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura
Curso de NR 23 - Formação Brigada de Incêndio - Avançado
Cursos Noções de Microbiologia

No mês de fevereiro, o  SESCOOP/MS capacitou 75  pessoas, totalizando 69 horas. 
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
-Reunião do Programa Universitário Cooperativo, com o objetivo de validar a proposta do 
programa com as cooperativas e discutir os requisitos para a plataforma onl-ine que será 
desenvolvida para o programa. 

-Palestra Políticas Públicas Aprendiz Cooperativo, com o objetivo de promover reflexões 
sobre as políticas públicas, especialmente a da aprendizagem, bem como apresentar os 
trabalhos do Sescoop/MS na área de promoção social aos aprendizes. 

-Reunião com SENAC MS, com o objetivo de discutir a possibilidade de elaboração de um 
contrato estadual para atendimento das demandas das cooperativas em todo o MS. 

-Reunião com SESI MS, com o objetivo de receber a proposta para campanha de vacinação 
para atendimento das cooperativas em parceria com o SESI MS. 

Sistema OCB lança Dia C 2021
“Em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas foram 
beneficiadas com as ações do Dia C. E, neste ano, 
queremos e podemos fazer muito mais”, comentou o 
superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, no 
lançamento online do Dia de Cooperar 2021, voltado às 
unidades estaduais do Sistema OCB, ocorrido no dia 
(22/2), com a participação de mais de 130 pessoas, 
inclusive com representantes do Mato Grosso do Sul.
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Foram 121 ações desenvolvidas pela área de monitoramento do Sistema OCB/MS.

No ano de 2020, devido à pandemia do COVID-19, o período para realização das Assembleias 
Gerais Ordinárias, foi prorrogado até o final do mês de setembro. Para 2021 ficou 
estabelecido que o período de assembleias seria mantido o previsto na legislação 
cooperativista. Desta maneira, foram realizadas 46 ações de Assessoria a Assembleia 
Geral, buscando orienta e preparar as cooperativas para esse momento.

Em fevereiro foram realizadas 3 assembleias (AGO), na modalidade presencial das 
cooperativas COPPER, COAPUÃ e COOASGO, todas acompanhadas por nossos analistas.

Apoiando as cooperativas em assuntos distintos da assembleia geral, foram realizadas 35 
ações de Assessoria técnicas, 2 ações de Solicitação de envio de documentos, que visa 
manter a base de dados do sistema atualizada e 16 Assessorias a cooperativas não 
registradas, que buscou orientar grupos interessados em constituir, sanar dúvidas sobre 
funcionamento e realizar aproximação daquelas cooperativas ainda não registradas.
Buscando orientar as cooperativas, auxiliando em seu desenvolvimento, foram realizadas 4 
ações de Aplicação de programas de monitoramento.

Outras 18 ações, de conteúdos variados foram realizadas em prol das cooperativas como:

-Compartilhar informações sobre práticas de funcionamento de outras cooperativas de 
transporte para a DOURACOOP; 
-Reunião virtual entre o conselho fiscal da COESO e assessor jurídico da OCB/MS e área de 
monitoramento; 
-Estruturação de Plano de Ação para PROCOOP; 
-Solicitação de informações sobre Diagnóstico Situacional - SESCOOP/PA; 
-Tabulação de dados de Cooperativas Não Registradas (OCB/MS); 
-Elaboração de Infográficos sobre Constituição de Cooperativas; 
-Elaboração de material orientativo a grupos interessados em constituir uma sociedade 
cooperativa; 
-Participação em reunião para constituição de Câmara Temática de Cooperativas de 
Reciclagem; 
-Elaboração de Sumário Executivo do Panorama do Cooperativismo  do MS -  2021; 
-Levantamento das informações para o infográfico Registro no Sistema seja.coop; 
-Levantamento de informações para elaboração do infográfico para REGISTRO ANTT - 
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS; 
-Levantamento das informações para elaboração do infográfico  referente as contribuições 
ao Sistema; Elaboração e revisão do infográfico com o passo-a-passo para Registro no 
Sistema seja.coop; 
-Solicitação de orientações procedimento para convênio (Acordo de Cooperação Técnica) 
para acessar os dados da RAIS  - Relação Anual de Informações Sociais.  
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- Participação na Reunião Portal Transparência e prestação de contas, que teve o objetivo 
de apresentar as novas funções e exigências disponibilizadas no portal transparência 
para prestação de contas

-Participação na Reunião Grupo Trabalho Cadastro e Registro da OCB , que teve o objetivo 
de apresentar propostas de revisão da Resolução nº52/2018-OCB, que trata do processo 
de cadastro e registro de cooperativas na OCB.

-Participação na Live: “7 habilidades chave da liderança do futuro: novos tempos, novos, 
que teve o objetivo de discutir as novas habilidades necessárias à liderança dos novos 
tempos.

Demais atividades
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