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“O potencial da juventude e da liderança 
feminina no cooperativismo” foi o tema da 
live de lançamento dos programas de 
lideranças do Sistema OCB/MS, que ocorreu 
dia 28, abrindo a Semana Coop.

Na tribuna virtual da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, do dia 30, o deputado 
Professor Rinaldo (PSDB) enalteceu o 
sistema de cooperativismo para a busca de 
soluções. 

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!

PROGRAMA INOVACOOP
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Na tribuna virtual da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, do dia 30, o deputado 
Professor Rinaldo (PSDB) enalteceu o 
sistema de cooperativismo para a busca de 
soluções. 
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No mês de junho, o Sistema OCB/MS participou de onze reuniões e eventos 
do governo estadual, conselhos e instituições.

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião com a presença do presidente do conselho e 
da IAGRO Sr. Daniel Ingold  e demais membros do conselho e entre diversos julgamentos de processos foi 
relatado de uma cooperativa que foi cancelado o auto de infração por maioria que entendeu não ter 
praticado risco a sanidade animal.

� CMDRS  –  Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável , reunião com participação da 
maioria dos membros onde foi relatado a reunião com o secretário municipal da SEDESC – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.  

� Encaminhamento de ofício a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria municipal de Saúde de Campo 
Grande e a todos os presidentes das cooperativas de crédito que atuam no Estado, para atuar junto aos 
órgãos de saúde na inclusão dos profissionais na vacinação e imunização dos colaboradores das 
cooperativas; 

�  SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, reunião com o superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e 
Agricultura Familiar, Rogério Beretta em tratativas e deliberação Número 074 de 08 de Junho de 2021 com 
aprovação de projetos por meio de edital de chamamento público com recursos do FUNDEMS;
  
� AGRAER – Agencia de desenvolvimento agrário e extensão rural, reunião com o presidente para 
tratar de assuntos relacionados à FUNAI no MS;

� FAMASUL – Federação da agricultura e pecuária de Mato Grosso do Sul, reunião de alinhamento com 
os mesários e participação na presidência da mesa eleitoral na realização da eleição da nova diretoria;

� Reunião com o Deputado Estadual e membro da FRENCOOP/MS Sr. Lídio Lopes, realizada na sede do 
sistema OCB/MS com a presença do Presidente Sr. Celso Regis, tratando de assuntos relacionados ao 
cooperativismo no Estado;   

� FUNAI – Fundação Nacional do Índio, reunião com a coordenadora regional de Campo Grande Srª. 
Tatiana Marques e equipe técnica e também estiveram presentes o Diretor presidente da AGRAER Sr. André 
Nogueira e Técnico do sistema OCB/MS, tratando de assuntos sobre a participação de terras indígenas na 
formação de cooperativas; 

� Câmara Setorial Consultiva da Horticultura, reunião com participação dos membros indicados por 
diversas instituições onde foram apresentadas as ações já desenvolvidas e as que serão implementadas; 

� SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, encaminhamentos para assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Administrativa 
do PROCOOP;

� AL/MS – Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhamentos junto ao 
Deputado Estadual e Coordenador da FRENCOOP/MS Sr. Rinaldo Modesto sobre o pronunciamento no 
plenário do dia 30 de Junho, sobre as comemorações do dia Internacional do Cooperativismo;
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Lançamento dos programas de liderança
“O potencial da juventude e da liderança 
feminina no cooperativismo” foi o tema da 
live de lançamento dos programas de 
lideranças do Sistema OCB/MS, que ocorreu 
dia 28, abrindo a Semana Coop.

Foi um bate-papo com referências do 
cooperativismo, e quem iniciou foi o 
presidente do Sistema OCB, Márcio Freitas, 
que destacou que vivemos um cenário de 
transformação.

Professor Rinaldo enaltece cooperativismo na AL 
Na tribuna virtual da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, do dia 30, o deputado 
Professor Rinaldo (PSDB) enalteceu o 
sistema de cooperativismo para a busca de 
soluções. “No dia 3 de julho é comemorado o 
Dia do Cooperativismo, o Coops Day este 
ano tem como tema ‘Construímos melhor 
juntos’, e em nome dos deputados 
signatários da Frente em Defesa do 
Cooperativismo, do qual sou o coordenador, 
eu agradeço o apoio”, disse.
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No mês de junho,   houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como tributos; orientações sobre 
atas, Funrural, avaliações sobre 
demonstrações contábeis, sobras e demais 
análises e balancetes.

Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

No mês de junho, a Assessoria Jurídica orientou sobre constituição de cooperativa, 
estatuto e ata, além de participação de cooperativas em chamadas públicas. 

O setor também proferiu palestra sobre Reforma Trabalhista aos alunos do Aprendiz 
Cooperativo.

Além de outras orientação sobre questões tributárias e enquadramento adequado da 
Sobra Técnica.

Assessoria Jurídica - Sindical
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No mês de junho, a assessoria jurídica sindical efetuou 16 atendimentos para 
cooperativas diversas. Os atendimentos foram para tirar dúvidas em relação as tratativas 
da negociação coletiva 2021/2022 e outros assuntos relacionados as questões 
trabalhistas.
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Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - Básico
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Online (16h) - Disciplina: Liderança Coach
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade
Curso de Inteligência Emocional
Apresentação dos Projetos do CoopLAB CG 2020 - Full Digital
Programa de Líderes CG 2020 - Online (16h) - Disciplina:  Desenvolvimento e 
Relacionamento Interpessoal
Curso de Vendas Consultivas
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Criatividade e Inovação
Curso de NR 11 - Operador de Empilhadeira - Reciclagem - SGO
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

No mês de junho, o SESCOOP/MS capacitou 290 pessoas, totalizando 176 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD

162.499,82

Jornais
impressos06

Sites74
Mídias espontânea R$

curitdas
6.651

acessos
 7162

CLIPPING 

Movimento SomosCoop na mídia 
O SomosCoop é um movimento que levanta 
a bandeira do cooperativismo no Brasil. Seu 
principal objetivo é conectar cooperativas, 
cooperados e integrantes do Sistema OCB 
em torno de uma única marca para tornar o 
cooperativismo conhecido e reconhecido na 
sociedade.
Essa mesma campanha agora está nos 
veículos de comunicação de Mato Grosso do 
Sul, reforçando todos esses valores 
cooperativistas. O SomosCoop está na TV, 
rádio e nos meios digitais.
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AURORA
Pós-Graduação em Gestão da Produção 
Industrial - EAD

C-VALE
Gestão 3.0 - O Mindset para a Cultura Ágil EAD - 
Módulo III: A Capacidade de Lidar com o 
Diferente
Gestão 3.0 - O Mindset para a Cultura Ágil EAD - 
Módulo IV: A Capacidade de Ter 
Relacionamentos Positivos
NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos - Turma 1
Nosso Jeito de Ser e Atender - Módulo III - 
Desenvolvimento e Acompanhamento dos 
Planos de Ação EAD

No mês de junho, o  SESCOOP/MS capacitou 209  pessoas, totalizando 160 horas. 

Unimed Campo Grande
ACLS - Suporte Avançado de Vida 
Cardiovascular 

LAR
NR-33 - Supervisor de Entrada em Espaços 
Confinados - Turma 2 - Ponta Porã
NR-33 - Entrada em Espaços Confinados - 
Reciclagem - Turma 3 - Ponta Porã
NR-33 - Entrada em Espaços Confinados - 
Reciclagem - Turma 4 - Aral Moreira
NR-35 - Segurança nos Trabalhos em Altura - 
Turma 2 - Aral Moreira
NR-12 - Segurança em Máquinas e 
Equipamentos - Turma 2 - Aral Moreira
Curso de Análise e Classificação de Grãos - 
Turma 1 - Maracaju

Formatura CoopLAB totalmente EAD 
O Sescoop/MS - Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado de MS realizou em junho, a cerimônia 
de encerramento da 6ª turma do Programa 
de Inovação e Gestão no Cooperativismo – 
COOPLAB.
Essa 6ª turma teve início em junho de 2020 e 
foi desenvolvida na modalidade online, por 
isso foi denominada Cooplab Digital. Foi a 
p r i m e i r a  t u r m a  f i n a l i z a d a  n e s s a  
modalidade.
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
- Participação na Formação do Programa Cooperjovem, que teve o objetivo de peparar as 
unidades estaduais para implantação do novo formato do Programa Cooperjovem. 

-Organização do Dia de Cooperar e XXV Ticoop

Doação à Sesau 
O Sistema OCB/MS doou 75 termômetros digitais e 
10 lixeiras hospitalares para a Sesau - Secretaria 
Municipal de Saúde. A ação faz parte do movimento 
Unidos Pela Vacina, 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 Brasil.

Doação de alimentos 
A pandemia trouxe diversos impactos à sociedade 
que vão muito além do sanitário, o abalo econômico 
está assolando diversas famílias que perderam sua 
renda e consequentemente estão passando 
necessidade.
Por isso, a equipe de colaboradores do Sistema 
OCB/MS vem mensalmente doando cestas básicas a 
famílias carentes de Campo Grande. A cada cesta 
básica doada, a organização está dobrando a 
doação. Já foram entregues 84 cestas básicas, num 
total de 1.187,76kg doados nos meses de abril e maio. 
A iniciativa está programada para ocorrer até o mês 
de julho e a expectativa é de realizar a doação de 160 
cestas, 2.262,4kg de alimentos até o mês de julho.
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-Participação no Lançamento do anuário da OCEMG, onde foram apresentados os dados 
do cooperativismo mineiro, tendências econômicas com palestrante Rita Mundim e 
palestra com Ricardo Amorim.

- Participação na Reunião Gestão de riscos do Sescoop Nacional,  para apresentação de 
cestas de riscos elaborada pelo Sescoop Nacional que poderá ser utilizada pelas 
unidades estaduais;

- Realização de encontros individuais e coletivos com a equipe do Sistema OCB/MS, 
visando o desenvolvimento do Programa de excelência com ênfase em cultura 
organizacional.

- Entrevista online com Escritório de advocacia responsável pela organização das 
questões relacionadas a LGPD e seus impactos nos processos do Sistema OCBMS;

-Reunião do Comitê de gestão de Riscos do sistema OCB/MS, com a participação da 
equipe técnica, para analisar e aprovar o relatório trimestral do gestor de risco do 
Sescoop/MS, para encaminhamento a Superintendência.

Demais atividades
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A área de monitoramento do Sistema OCB/MS desenvolveu 85 ações em atendimento às demandas 
recebidas.
Foram 7 ações de assessoria à assembleia, sendo três de assembleia geral acompanhadas 
presencialmente - COOPER3, COOPLAF e COOPAER.
Apoiando as cooperativas em assuntos distintos da assembleia geral, foram realizadas 25 ações de 
assessorias técnicas, 13 ações de solicitação de envio de documentos, que visam manter a base de 
dados do sistema atualizada, 24 ações de aplicação de programas de monitoramento.
 e 4 assessorias à cooperativas não registradas.
Outras  12 ações de conteúdos variados foram realizadas em prol das cooperativas, como:
• Orientação Cooperativista - Grupo interessado em Constituir (Coop Arte) 
• Orientação Cooperativista - Grupo interessado em Constituir (Coop TI) 
• Orientação Cooperativista - Grupo interessado em Constituir Cooperativa de Motorista de 
Aplicativos
• Reunião FUNAI - aproximação institucional
• Reunião com Empresa VIDYA Compliance - potencial prestador de serviços
• Reunião com Grupo interessado em Constituir Cooperativa de Artes
• Intercâmbio entre Coopersystem e Grupo Interessado em Constituir Cooperativa no 
segmento TI
• Levantamento Agro Fraterno
• Reunião de Intercâmbio com a equipe do Sescoop- DF
• Orientações sobre o Dia C e Ticoop Digital
• Divulgação INOVACOOP 
• Reuniões por ramos para trabalhar possíveis projetos para INOVACOOP
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