
O U T U B R O



2020
outubro

LIVE OUTUBRO ROSA

6.670
SEGUIDORES

10.737

REUNIÕES06

163
IMPRESSAS

677 HORAS

5944

CURSOS
EAD17

4906

02

Na noite do dia 27 de outubro, o Sistema 
OCB/MS, promoveu uma live sobre o 
Outubro Rosa. E tem 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.

Em outubro, ocorreu mais uma edição do 
CBN em Ação, que este ano tem novo 
formato virtual e conta com o apoio do 
Sistema OCB/MS.
O professor Eugênio Mussak foi o quarto 
palestrante do projeto e 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. 
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No mês de outubro, o Sistema OCB/MS participou de seis reuniões e eventos do governo 
estadual, conselhos e instituições.

� CESA – Conselho Estadual de Saúde Animal, reunião com a presença da maioria dos 
conselheiros, presidida pelo diretor presidente da IAGRO com deliberações de processos 
julgados em segunda instância;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião virtual 
com a participação da maioria dos conselheiros onde foi realizada a eleição da mesa diretora e 
apresentação do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade institucional 
apresentado pela conselheira representante da superintendência federal da agricultura no 
MS;

� Participação na reunião de validação dos estudos de zoneamento agrícola de risco 
climático da cultura de feijão para o Estado de Mato Grosso do Sul, realizada virtualmente pelo 
departamento de Gestão de Riscos Agropecuários do MAPA e da EMBRAPA;

� A pedido de cooperativa do Ramo Agro, acompanhamento e retirada através de 
procuração  junto ao IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul de licenças 
ambientais de empreendimentos estabelecidos no Estado;

� A pedido da OCB Nacional acompanhamento junto a SEFAZ – Secretaria de Estado da 
Fazenda sobre a participação e o apoio do Estado junto a reunião do CONFAZ para prorrogação 
do convenio 100/97 que impacta diretamente ao aumento do custo da produção agropecuária;

� SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, Reunião com Superintendência Estadual de 
Administração Tributária sobre arrecadações do FUNDERSUL e FUNDEMS e os ajustes na 
legislação e no sistema que trata de exportações de grãos, a pedido das cooperativas do ramo 
agro.  
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AGE sobre assuntos sindicais
Na manhã do dia 05, de outubro, a OCB/MS 
realizou sua AGE – Assembleia Geral 
Extraordinária, de forma virtual com a 
presença de 17 delegados.
Na ordem do dia estavam previstos os 
seguintes itens, dentre eles a atualização a 
respeito da atuação do Sindicato das 
Cooperativas;  a apreciação e discussão do 
rol de reivindicações para Convenção 
Coletiva de Trabalho - 2020/2021,  
apresentado pelo SINTRACOOP/MS , dentre 
outros.

CBN em Ação - Eugênio Mussak
Na noite do dia 20 de outubro, ocorreu mais 
uma edição do CBN em Ação, que este ano 
tem novo formato virtual e conta com o 
apoio do Sistema OCB/MS. O professor 
Eugênio Mussak foi o quarto palestrante do 
projeto e 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. 
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No mês de outubro,  houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; orientações sobre 
assembleia, avaliações sobre demonstrações 
contábeis, sobras e demais análises e 
balancetes.
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CLIPPING

MasterClass Unigran EAD 2020
Maior evento em EAD transmitido para todo 
mundo, com palestrantes renomados nos 
dias 28 e 29 de Outubro, às 19:00h (MS). O 
MasterClass foi realizado em parceria com o 
Sistema OCB/MS!

E contou com as palestras de Arthur Igreja e 
Gustavo Caetano;

2020
outubro



05

Curso Desenvolvimento de Habilidades de Negociação – EAD - Turma II
Curso Administrando Situações de Conflito - EAD online - Turma II 
Curso de Etiqueta Profissional - EAD - Turma II     
NR 35 -Trabalho em Altura (Básico) (8h) - Cergrand 
Programa de Desenvolvimento de Equipe - Avançado
Curso Preparatório para Certificação ANBIMA – CPA 10   
Participação do CBTD Digital (Congresso Brasileiro de Treinamento & Desenvolvimento
Curso de Estruturação e Melhoria de Processos - FNQ
Curso de NR 11 - Operador de Guindauto (Munck) (20h) - Cergrand
Curso Lidando com Fortes Emoções (16h) - EAD - Turma II    
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 5: Marketing e Vendas
Curso Power BI
MasterClass 2020 – UnigranEAD (Arthur Igreja e Gustavo Caetano)
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma IV - (29/09 a 19/11)
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma V - (23/09 a 09/11)
Curso de Libras (10/08 a 10/10)
MBA Executivo – Liderança Inovadora (FGV)

No mês de outubro, o SESCOOP/MS capacitou 5571 pessoas, totalizando 302 horas. Todas 
as capacitações foram no sistema EAD

UNIMED CG
AMLS – Advanced Medical Life Support
Programa Academia de Líderes (EAD)
Capacitação e Atualização em Urgências e 
Emergências Traumáticas e Cardiológicas – 
Capacitação e Atualização em Urgências e 
Emergências Traumáticas e Cardiológicas – 

C-VALE
NR 12 Segurança de Máquinas e 
Equipamentos – Turma 1
NR 23 Brigada de Incêndio – Reciclagem – 
Nosso Jeito de Ser e Atender EAD
Gestão 3.0 - O mindset para a Cultura Ágil
NR 23 - Brigada de Incêndio Formação

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS
ACLS - Suporte Avançado de Vida 
Cardiovascular (Advanced Cardio Life 

Support)
ATLS - Advanced Trauma Life Support

LAR
NR-33 SUPERVISOR DE ENTRADA EM ESPAÇOS 
CONFINADOS - Dourados/MS – 
NR-33 SUPERVISOR DE ENTRADA EM ESPAÇOS 
CONFINADOS - Dourados/MS – 
NR-05 CURSO PARA MEMBROS DA CIPA
NR-12 SEGURANÇA EM MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS – Turma 1
NR-10 SEGURANÇA NOS TRABALHOS COM 
ELETRICIDADE  BÁSICO  

AURORA
TREINAMENTO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO 
COM AMÔNIA, REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
NR 13 (UNIDADE PROCESSO)

No mês de outubro, o SESCOOP/MS capacitou 373 pessoas, totalizando 375 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.
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-Aula Inaugural Aprendiz Cooperativo emNaviraí, MS, para realizar  os alinhamentos 
iniciais sobre o cronograma, plano de trabalho do curso e regras de funcionamento.  

-Reunião com Cooperativa Aurora de São Gabriel do Oeste, para avaliar andamento do 
Aprendiz Cooperativo e ajustar rota de trabalho com os aprendizes da cooperativa. 

-Palestra aos Aprendizes de São Gabriel do Oeste 

Quem participou: Adriany Cordeiro, Renato Marcelino e aprendizes das respectivas, para 
falar sobre políticas públicas que beneficiam jovens, da aprendizagem profissional e de 
como o cooperativismo trabalha o desenvolvimento dos jovens, especialmente por meio 
da promoção social do Sescoop MS. 

PROMOÇÃO SOCIAL

LIVE OUTUBRO ROSA
Na noite do dia 27 de outubro, o Sistema 
OCB/MS, promoveu uma live sobre o 
Outubro Rosa. E tem 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.

-Reunião Projeto Cooperação, para  briefing para elaboração de proposta de trabalho 
para o Programa Cooperjovem

-Reunião Natal da Cooperação, para alinhar proposta conjunta para realização da 
campanha Natal da Cooperação 2020.
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-Participação no Webinar LGPD - Questões teóricas da LGPD, que demonstrou a 
aplicabilidade e efeito da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Sistema OCB Nacional 
e Estaduais.

- Participação no ENCONTRO COOP, que discutiu sobre a nova comunicação e os efeitos 
no Sistema Cooperativo e a influência da cadeia de valor na estratégia organizacional.

- Participação na Oficina de Tratamento das Informações de Novo Modelo de Prestação e 
Contas ao TCU, que discutiu sobre as principais alterações e providências que todos o S 
terá que adotar em sua obrigação de prestação de contas aos Órgãos de Controle

-Apresentação do Processo Eletrônico de Tratamento e Devolução de Demandas das 
Unidades Estaduais pela Unidade Nacional, para modernizar,melhorar, dar maior 
transparência ao processo de recebimento, tratamento e devolução das demandas às 
Unidades Estaduais pelo SESCOOP NACIONAL

- Participação no Programa de Transformação Digital, para discussão do projeto de 
transformação digital que consiste em apresentar solução para assinatura de 
documentos em formato digital pelo Sistema OCB nacional e suas unidades estaduais.

- Participação na JORNADA CAMINHO PARA EXCELÊNCIA –  MÓDULO DIREÇÃO, 
GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE, para aperfeiçoar a gestão e a governança do 
negócio das cooperativas e interessados nas unidades estaduais por meio de Encontros 
com temas específicos de desenvolvimento.

O setor de Monitoramento realizou um total de 104 atendimentos.
Foram realizados 5 atendimentos de assessoria a assembleia geral e 67 assessorias 
técnicas.
Também contatamos 15 cooperativas para solicitar o envio de documentos para 
mantermos nossa base de dados atualizados, 12 ações destinadas a aplicação de 
Programas de Monitoramento, Além disso, realizamos 5 atendimentos a cooperativas não 
filiada. 

Demais atividades
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