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capacitação Facebook

imprensa

site

capacitadas Instagram

5 reuniões

418 horas 6677 curtidas

 130 matérias

4970 acessos28 cursos

804 pessoas 10737 seguidores

Destaques
Participação no Encontro Coop 2020, com o 
objetivo de ter uma visão geral do Plano 
Estratégico do Sistema OCB 2021 e a 
atuação finalística do Sistema OCB.

Encontro Coop 2020

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
No dia 25 de agosto, ocorreu a segunda live 
do projeto CBN em Ação 2020, que este ano 
tem o formato on-line. Esse segundo encontro 
foi com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da 
Nóbrega
 



Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, reunião com superintendência de Administração 
Tributária para tratar de Regime Especial em novo estabelecimento de Cooperativa no Estado;

� 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;

� SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, reunião com superintendência estadual de 
administração tributária para tratar de tributos sobre carga refugada nas exportações a pedido de 
Cooperativas do ramo Agro;

� SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, reunião sobre créditos de tributo Estadual no  imobilizado transferido de outras 
unidades da Federação para filiais estabelecidas no Estado com Incentivo fiscal;

� A pedido da OCB Nacional, encaminhamento de ofício aos Senadores eleitos pelo MS, solicitando 
apoio para aprovação da MPV 958/20 que limita o valor de custas e emolumentos no registro de garantias 
vinculadas a cédulas rurais em R$ 250,00 medida que diminui custos cartoriais do crédito rural que 
beneficia diretamente produtores rurais e suas cooperativas;    
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Sistema OCB/MS
Maílson da Nóbrega destaca as cooperativas no CBN em Ação

No dia 25 de agosto, ocorreu a segunda live do 
projeto CBN em Ação 2020, que este ano tem o 
formato on-line. Esse segundo encontro foi com 
o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega.
A série de lives tem o apoio do Sistema OCB/MS 
e conta com a participação do presidente Celso 
Régis, que perguntou sobre a importância das 
cooperativas na retomada da economia. O 
palestrante foi categórico em destacar o papel 
das cooperativas nesse processo. “O 
cooperat iv ismo cresceu muito e se 
profissionalizou, as cooperativas do centro-sul 
do país são fortes e gerem grande parte do 
agronegócio brasileiro, sem contar o 
cooperativismo de crédito que a cada dia ganha 
espaço no mercado. Uma fusão entre os 
s is temas de cooperat iv ismo crédi to 
trasnformaria em uma grande potência que 
poderia estar entre os maiores bancos do país. 
Em muitos países mais da metade do crédito 
vem das cooperativas e o Brasil pode ser um 
deles”, defendeu.

Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de agosto,  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: 03
Sites: 127 

Mídia espontânea: R$ 291049,49 Acessos: 4970Curtidas: 6677

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 601 pessoas, totalizando 314 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.

Curso de Inteligência Emocional – Turma II
Curso de Documentoscopia – Turma I
Curso de Inovação e Criatividade na Geração de Resultados
Curso para Conselheiros Fiscais – Ramo Crédito
Curso Desenvolvendo Habilidades de Negociação
Curso de Liderança para Supervisores
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade – Turma I
Curso de Documentoscopia – Turma II
Curso de Cooperativismo Contemporâneo – Turma I
Curso de Gestão da Mudança
Curso de Inteligência Emocional – Turma III
Curso de Gestão do Tempo e Produtividade – Turma II
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 3: Gestão por Resultados
Curso de Cooperativismo Contemporâneo – Turma II
Curso RH do Futuro
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma III - (21/07 a 24/09)
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma II - (20/07 a 14/08)
Curso de Excel Avançado para Negócios – Turma I - (20/07 a 04/09)
Curso de Libras (10/08 a 10/10)
MBA Executivo – Liderança Inovadora (FGV)
Curso NR 13 - Operador de Caldeira – COAMO (26/06 a 21/08)

Ações Descentralizadas
AURORA 
NR 35 - Trabalho em Altura - Turma I
NR 35 - Trabalho em Altura - Turma II
NR 11 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO COM EMPILHADEIRA

COPASUL
NR 20 CURSO INTERMEDIÁRIO

SICREDI UNIÃO
Programa de Formação para Coordenadores de Núcleos – Turma I - EAD

C-VALE
Desenvolvimento de Habilidades EAD (1º módulo de 6)

SICREDI CG
Negociação e Vendas Consultivas (EAD) – inscrições

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 203 pessoas, totalizando 104 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD.

Relatório Mensal - Sistema OCB/MS Agosto- Edição 08



3

-Reunião com instrutor para módulo de Cooperativismo do Aprendiz Cooperativo, para alinhar plano de aula 
para módulo inicial do Aprendiz Cooperativo em Campo Grande;

Aprendizagem

Promoçaõ Social

-Reunião com Grupo Anga, para alinhar proposta para desenvolvimento de programa de inovação  e 
apresentação de proposta para desenvolvimento de lideranças. 

-Reunião com empresa Eureca, para discutir proposta de programa de jovens e mulheres. 

-Reunião do Programa Cooperjovem, para alinhar o andamento da atualização do Programa Cooperjovem e 
discutir os próximos passos. 

Monitoramento

O setor de Monitoramento realizou um total de 62 atendimentos.
Foram realizados 7 atendimentos de assessoria a assembleia geral e 30 assessorias técnicas.
Também contatamos 14 cooperativas para solicitar o envio de documentos para mantermos nossa 
base de dados atualizados, 4 ações destinadas a aplicação de Programas de Monitoramento, 1 
Assessoria a cooperativas da Agricultura Familiar
Além disso, realizamos 6 atendimentos a cooperativas não filiada. 
Vale frisar, que por solicitação da cooperativa e atendendo a todas as medidas de segurança, 
participamos presencialmente da assembleia da COPRAF.
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DEMAIS ATIVIDADES

-Participação na Jornada da Governança, com o objetivo de repassar as boas práticas de governança 
desenvolvidas pelas unidades estaduais, além de munir os conselheiros do Sescoop/MS de subsídios 
para melhor desenvolver suas atividades nas unidades estaduais.

-Participação na Capacitação no Sistema Licitações-E do Banco do Brasil, com o objetivo de capacitar 
os pregoeiros e membros da comissão de licitação, assim como o gestor do sistema a usar o sistema 
licitações-E do Banco do Brasil quando a realização das licitações dor por pregão eletrônico na 
unidade estadual.

-Participação no evento Caminho para Excelência 2021, que teve o objetivo de apresentar conjunto de 
soluções desenvolvidas pelo Sescoop Nacional que buscam levar a consciência de dirigentes e 
gestores de cooperativas sobre a melhoria constante de seus processos.

-Participação na Capacitação RNTRC – Sistema de registros na ANTT - OCB/EVO, para reciclagem da 
operacionalização do Sistema Sitcarga da EVO, no qual são efetuados os registros, alteração de dados 
e manutenção de frota das cooperativas junto a ANTT. Foi apresentado também a nova funcionalidade 
de registro de contrato de arrendamento e nivelamento e atualização de informações com 
representantes da ANTT em relação a ativação do Registro 

-Participação no Encontro Coop 2020, com o objetivo de ter uma visão geral do Plano Estratégico do 
Sistema OCB 2021 e a atuação finalística do Sistema OCB.
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