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capacitação

Facebookdescentralizadas

site

capacitadas Instagram

5 eventos 102 horas

6707 curtidas1 Ação

51515 acessos8 cursos

196 pessoas 11193 seguidores

Destaques
O Sistema OCB/MS realizou no dia 12 de março de 2020,  a palestra "Felicidade ao seu alcance" com a 
palestrante Patrícia Santos. O evento foi em alusão ao Dia Internacional da mulher. 

A palestra também ocorreu em São Gabriel do Oeste no dia 13 de março, no Auditório da ACISGA. 
Ambos as edições tiveram inscrições gratuitas.

"Felicidade ao seu alcance" foi tema de palestra para mulheres  
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SISTEMA OCB/MS SUSPENDE CURSOS E EVENTOS POR 3O DIAS  
Seguindo orientação das autoridades e especialistas na área da Saúde, o Sistema OCB/MS decidiu no 
dia 16 de março, suspender a agenda de cursos e eventos por 30 dias. No transcorrer desse período, será 
avaliado novamente a situação.

A medida contribui com o esforço de evitar aglomerações de pessoas neste momento, buscando 
interromper o ciclo de transmissão do Covid-19.



Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

No mês de março, o Sistema OCB/MS esteve presente em cinco reuniões e eventos relacionados ao 
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;

� TECNOFAM – Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar, Solenidade de lançamento 
da  4ª edição, que aconteceu na Semagro -Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, com a participação da Ministra da Agricultura e pecuária, Tereza Cristina, 
Secretários de Estado, Deputados Federais e Estaduais, presidente da EMBRAPA e diversas lideranças de 
instituições que atuam no Estado;  

� Participação do lançamento do programa Governo Presente realizado no Centro de Convenções 
Albano Franco, O conjunto de investimentos para o triênio 2020/2022,  soma mais de R$ 4,2 bilhões, o 
pacote de obras e ações vai contemplar todos os 79 municípios do Estado, com a presença do Governador 
do Estado Reinaldo Azambuja, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Secretários de Estado, 
prefeitos e lideranças representando diversos setores organizados no Estado;

� FUNDEMS - Reunião do Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e 
da Soja, realizada na sala de reuniões do gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO, com aprovação das Contas 
Anuais de Gestão de 2019, conforme Resolução TCE/MS Nr. 119/2019, de 18/12/2019, e aprovação do 
Orçamento de 2020, conforme Artigo 8º do Decreto nº 13.231, 06/07/2011. Também foi realizada a 
eleição do Diretor Executivo do Conselho para exercer o mandato 2020/2021.  

� Elaboração de Ofícios para o Governador do Estado Sr. Reinaldo Azambuja contemplando pleitos 
para as Cooperativas de Crédito e de Infraestrutura;

Sistema OCB/MS
"Felicidade ao seu alcance" foi tema de palestra para mulheres
O Sistema OCB/MS realizou no dia 12 de março 
de 2020,  a palestra "Felicidade ao seu alcance" 
com a palestrante Patrícia Santos. O evento foi 
em alusão ao Dia Internacional da mulher. 

A palestra também ocorreu em São Gabriel do 
Oeste no dia 13 de março, no Auditório da 
ACISGA. Ambos as edições tiveram inscrições 
gratuitas.
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Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de março,  houve  atendimentos às 

cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como tributos; análise de edital; 
participação em assembleia;  além de análises 
contábeis e de balancetes.

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 02
Sites: 86 

Mídia espontânea: R$ 854.075,14 Acessos: 51515Curtidas: 6707

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 181 pessoas, totalizando 86 horas.

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes - Treinamento Equipe Interna (módulo II)
CoopLAB Ddos 2019-2020 - Módulo 6 - Contabilidade Gerencial e Gestão Financeira
Palestra Dia da Mulher
Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação 2019-2020 - CONSOLIDAÇÃO: 
Módulo II (Brainstorming e Ideação) 
Curso de NR 12 - Operador de Motossera/Moto Poda
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Disciplina - O Líder como Agente Transformador
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Capacitação
Ações descentralizadas

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 15 pessoas, totalizando 16 horas.

AURORA
NR 11

-Reunião do Programa de Educação Cooperativista, Empreendedora, Financeira e Ambiental em 
Brasília, DF, com a participação de representantes do  SESCOOP Nacional, MS, PR, MG, SC, SEBRAE 
MG, SEBRAE NACIONAL, BANCO CENTRAL, Instituto SICOOB e Fundação SICREDI. E teve o 
objetivo de apresentar o contexto e o histórico do Programa, bem como apresentar e validar o escopo do 
Programa.

-Palestra sobre Economia Cidadã para os aprendizes com Prof. Daniel Delmanto, com a turma 
matutina de Campo Grande, com o objetivo de refletir sobre os aspectos econômicos e sociais da 
sociedade brasileira e seu impacto no processo de formação do cidadão e da importância do 
protagonismo jovem neste contexto. 

Aprendizagem

Promoção Social
-Rreunião do Projeto PIPA – Curso de Informática, para alinhar estratégias para novas turmas de 
formação do curso para jovens do bairro São Conrado. 
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Monitoramento

-Durante o mês de março as cooperativas: Cercampo, Camva, Cootrapan, Uniodonto Campo Grande, 
Cooper 67, Coapuã, Copper, Coprasul, Copamis, Coopar, Cooper3, Coorepa, Unimed Três Lagoas, 
Corpazul e Cooperfron receberam visita técnica com os diversos objetivos, como Programa Identidade: 
apresentação dos resultados e Plano de Melhoria; Apresentação e cadastro da nova plataforma da OCB 
(portal Sou.Coop); Assessoria AGO: Revisão  do Edital de Convocação e elaboração do 
Roteiro/Apresentação AGO; orientações sobre período assemblear; Projeto Estruturação de 
Indicadores Estratégicos (Mapa Estratégico)

-Acompanhamento de AGO das cooperativas: Coeso e Uniodonto Dourados

-Workshop de Estratégias de Inovação para Cooperativas, com o objetivo de Desenvolver as 
competências necessárias para auxiliar as cooperativas no processo de transformação, considerando o 
contexto atual da nova economia e seus impactos para seu ambiente
de negócios.




