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capacitação Facebook

imprensa

site

capacitadas Instagram

8 reuniões

220 horas 6681 curtidas

 180 matérias

4026 acessos12 cursos

656 pessoas 10737 seguidores

Destaques
Todo o esforço coletivo do Dia C arrecadou 88 
toneladas de alimentos,  1547 litros de leite, 
7460 peças de roupas e calçados,73 760 
máscaras, 377 unidades de cobertores e 
edredons, 1,3 toneladas de kits de higiene e 
álcool gel, 2 respiradores e 11 termômetros 
digitais.

Ações do Dia C no MS

EAD

Equipe em home office
Devido a pandemia do coronavírus toda a equipe do Sistema OCB/MS está trabalhando no sistema home 
office. Portanto, todas as atividades contidas nesse relatório foram executadas de forma remota.
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CBN em Ação
Na noite do dia 28 de julho, ocorreu a 
primeira live do CBN em Ação 2020 com o ex- 
ministro da Saúde e deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR).  O Sistema OCB/MS é um 
dos apoiadores e o seu presidente, Celso 
Régis participou do debate.
 



Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

No mês de julho, o Sistema OCB/MS participou de oito reuniões e eventos relacionados ao governo 
estadual, conselhos e instituições.

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada por vídeo conferência com a 
presença do Presidente da Agencia Estadual e a maioria dos conselheiros que deliberaram sobre 
Julgamentos de processos em 2ª instância;

�  A pedido da OCB Nacional através de e-mail e WhatsApp foi buscado apoio dos Senadores e 
Deputados Federais que representam Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, para derrubar os vetos 
05.20.001 a 05.20.004 a Lei do Agro, esses vetos representam risco a segurança jurídica dos  
cooperados.

� Participação da Audioconferência sobre cenário econômico e perspectivas, com o palestrante 
Pedro Lutz Ramos, economista chefe do Sicredi;

� Participação da Videoconferência com equipe técnica da OCB e área técnica do BNDES com 
apresentação do escopo do Acordo de Cooperação, a sua estrutura, governança, os eixos de atuação, bem 
como as ações a ele relacionadas construindo um adequado cronograma de ações com as Unidades 
Estaduais, também participou o Presidente, Superintendente e Gerente Geral da OCB;

� Participação da Videoconferência com o Departamento de Gestão de Riscos Agropecuários – 
DEGER/SPA-MAPA e a Embrapa da reunião técnica de validação dos estudos de zoneamento agrícola de 
risco climático (ZARC) para sistemas de produção de Milho 2ª Safra para o Estado de Mato Grosso do Sul;

�   SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião com Assessoria Legislativa sobre a 
compensação do FUNDEMS E FUNDERSUL nas exportações, a pedido das cooperativas do ramo Agro;

�   CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião virtual com a 
participação da maioria dos conselheiros onde os representantes das Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria municipal de Meio Ambiente e Gestão Pública relataram sobre as atividades das secretarias no 
enfrentamento a pandemia;

� REAGRO – MS Reunião Técnica de Estatísticas Agropecuárias, discussão sobre as informações 
conjunturais relativas aos principais produtos agrícolas produzidos em nosso Estado e apresentação de 
alguns destaques e os dados preliminares das pesquisas anuais de 2019.
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Sistema OCB/MS
CBN em Ação

Na noite do dia 28 de julho, ocorreu a primeira 
live do CBN em Ação 2020 com o ex-ministro da 
Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP-
PR).  O Sistema OCB/MS é um dos apoiadores e 
o seu presidente, Celso Régis participou do 
debate.
O palestrante é a favor do isolamento vertical, 
onde apenas pessoas imunodeprimidas e idosos 
ficam distantes do convívio social, liberando a 
retomada da economia e a volta às aulas. 
A posição do deputado federal não é 
compartilhada pelo Secretário Estadual de 
Saúde, Geraldo Rezende, que também 
participou do debate.
 

Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de julho,  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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FOTO

FOTO

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 04
Sites: 167 

Mídia espontânea: R$ 595.570,96 Acessos: 4026Curtidas: 6681

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 540 pessoas, totalizando 115 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.

Curso de Educação Financeira
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes – Turma I
Palestra (online): Como utilizar a inovação na liderança? - Fechamento dos Programas CoopLAB Ddos 
2019-2020 e do Programa de Formação de Agentes de Inovação e de Transformação.
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes – Turma II
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas – Turma I
Curso de Inteligência Emocional – Turma I
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma III, em andamento
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma II, em andamento
Curso Crossfit Emocional
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma I, em andamento
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 2: Oratória e Comunicação Interpessoal
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas – Turma II

TV: 7 Rádio: 1

Ações Descentralizadas
AURORA - NR-23 Formação Brigada de Incêndio - Avançado

UNIMED CG - Basic Life Support – 5 turmas

C-VALE- NR 23 Brigada de Incêndio – Reciclagem
   Nosso Jeito de Ser e Atender (6 módulos) – EAD

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 116 pessoas, totalizando 104h30 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Julho- Edição 07



3

-Reunião  do Programa Universitário Cooperativo 
para validar os conteúdos e formatos de entrega 
propostos para a trilha de formação do Programa 
Universitário Cooperativo. 

-Retorno dos alunos de São Gabriel do Programa 
Aprendiz Cooperativo às aulas no modo online, 
com previsão até dezembro nesse formato. Os 
aprendizes farão as aulas usando a plataforma do 
Google Meet e poderão acessar conteúdos 
complementares na plataforma Capacita.coop. 
Até dezembro terão acesso a conteúdos como 
ética, comunicação, oratória, informática, entre 
outros.

Aprendizagem

Live "Como utilizar a inovação na liderança?"
No dia 14 de julho, o Sistema OCB/MS promoveu 
a live "Como utilizar a inovação na liderança?" 
para marcar a formatura dos alunos do CoopLab 
Dourados e do Programa de Formação de Agentes 
de Inovação e de Transformação.

A live foi aberta pelo presidente do Sistema 
OCB/MS, Celso Régis, que destacou que a 
propagação do conhecimento não parou mesmo 
nesse período de pandemia. “Continuamos 
unidos, mesmo que de forma diferente”.

Logo após, o palestrante Sérgio Gomes fez um 
paralelo entre criatividade e inovação. E 
principalmente, destacou que sem inovação as 
empresas correm o risco de extinção.
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Promoçaõ Social

Acões do Dia C no MS arrecadam cerca de 88 toneladas de alimentos

Compromisso com a comunidade! No sábado, 
dia 4/7, ao celebrar o poder das atitudes simples, 
materializadas por meio do Dia de Cooperar (Dia 
C), as coops brasileiras também comemoraram o 
Dia Internacional do Cooperativismo, junto com 
mais de 100 outros países.

No Mato Grosso do Sul, ao longo do ano, as 
cooperativas promoveram ações sociais, que este 
ano foram adaptadas devido à pandemia. Em 
Campo Grande, ocorreu um drive thru de 
arrecação em três pontos da cidade.

Pelo interior, diversas campanhas de 
arrecadação de alimentos, agasalhos, EPIs, 
material de hiegiene e limpeza ocorreram. Todo 
esse esforço coletivo arrecadou 88 toneladas de 
alimentos,  1547 litros de leite, 7460 peças de 
roupas e calçados,73 760 máscaras, 377 
unidades de cobertores e edredons, 1,3 
toneladas de kits de higiene e álcool gel, 2 
respiradores e 11 termômetros digitais.

Monitoramento

O setor de Monitoramento realizou a divulgação para todas as cooperativas do sistema OCB/MS os 
informativos encaminhados pela OCB Nacional, atualizados semanalmente contendo o cenário 
político, econômicos, pleitos, normativos, federais que impactam sua atividade.
O número total de atendimentos foi de  52.
Foram realizados 11 atendimentos de assessoria a assembleia geral e 29 assessorias técnicas.
Também contatamos 2 cooperativas para solicitar o envio de documentos para mantermos nossa base 
de dados atualizados, 2 ações destinadas a aplicação de Programas de Monitoramento, 1 Assessoria a 
cooperativas da Agricultura Familiar
Além disso, realizamos 4 atendimentos a cooperativas não filiadas e o envio de materiais de apoio ao 
cooperativismo para 3 cooperativas.
Vale frisar, que por solicitação das cooperativas e atendendo a todas as medidas de segurança, os 
analistas participaram das AGO’s da UNIMED CORUMBÁ, COOPERAFA, COOPER3,UNIPRIME 
CENTRO OESTE DO BRASIL, SICOOB IPÊ e FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS (essa com matriz em 
outro estado).
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DEMAIS ATIVIDADES

-Participação na live DESAFIOS DAS COOP. AGROPECUÁRIO NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO, que 
teve o objetivo de ambientar os participantes sobre o contexto e os desafios das cooperativas do Ramo 
Agropecuário no cenário de pandemia.

-Reunião para Indicadores e Metas para 2021, que teve o objetivo de apresentar os novos 
direcionadores do Planejamento Estratégico Sistêmico de 2020 a 2023, nova estrutura dos objetivos 
estratégicos de apoio e finalísticos e apresentação dos indicadores que serão usados nos próximos 
Planos de Trabalhos. 

-Participação na Jornada da Governança 2020, que teve o objetivo de fortalecer a Governança do 
SESCOOP por meio da discussão de boas práticas e apresentação de informações atualizadas sobre 
Governança e Gestão.

- Participação no curso “Capacitação, Atualização e Formação de Pregoeiros: Pregão Presencial e 
Eletrônico – Sistema S” (16h) EAD pela JML,
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