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capacitação Facebook

imprensa

site

capacitadas Instagram

5 reuniões

38 horas 6702 curtidas

70 matérias

49308 acessos3 cursos

83 pessoas 10845 seguidores

Destaques
A AGO – Assembleia Geral Ordinária da OCB/MS estava planejada para  ocorrer dia 24 de abril, 
atendendo o artido 23 do Estatuto Social que estabelece a realização da assembleia até o final do mês de 
abril.

 Contudo, sobreveio a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em decorrência da infecção pelo COVID-19 (Coronavírus) e sua 
classificação como pandemia no dia 11/03/2020.

Por isso, por motivo de prudência a AGO  ocorrerá dia 29 de maio.
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Adiamento da Assembleia Geral Ordinária da OCB/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.



Participação em reuniões e eventos

Eventos:

Institucional

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

� FUNDEMS – Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja, reunião do conselho com 
deliberações sobre o balanço patrimonial de 2019, parecer técnico da AGE e aprovação das contas.

� SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda, reunião tratando de prorrogação de prazo dos benefícios 
sobre energia elétrica conforme Decreto Nº 15.205 de Abril de 2019.

� Encaminhamento aos parlamentares Federais eleitos por Mato Grosso do Sul, ofício sobre PL que 
tramitam no Senado e na Câmara sobre a suspensão de pagamentos de empréstimos consignados.

� Acompanhamento junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, do PL 055 2020 
aprovado na CCJ em 15 de Abril sobre suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes a 
empréstimos consignados contraídos por servidores estaduais e municipais.

� Encaminhamento de ofícios aos Senadores de Mato Grosso do Sul sobre o PL 949/2020 
solicitando apoio na supressão dos incisos que trata da redução de alíquotas nas contribuições aos serviços 
sociais autônomos, Sistemas S. 

Sistema OCB/MS
Adiamento da Assembleia Geral Ordinária da OCB/MS
A AGO – Assembleia Geral Ordinária da OCB/MS 
estava planejada para  ocorrer dia 24 de abril, 
atendendo o artido 23 do Estatuto Social que 
estabelece a realização da assembleia até o 
final do mês de abril.

 Contudo, sobreveio a declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em decorrência da infecção pelo 
COVID-19 (Coronavírus) e sua classificação 
como pandemia no dia 11/03/2020.

Por isso, por motivo de prudência a AGO  
ocorrerá dia 29 de maio.
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Contábil

FOTO

Atividades
FOTONo mês de abril,  houve  atendimentos às 

cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como impostos; liquidação; 
adiamento de AGO devido à pandemia;  além de 
análises contábeis e de balancetes.

Comunicação
Clipping
Jornais impressos: 03
Sites: 64 

Mídia espontânea: R$ 162.108,03 Acessos: 49308Curtidas: 6702

Capacitação
Ações Centralizadas

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 83 pessoas, totalizando 38 horas.

Programa de Formação de Agentes de Inovação e Transformação 2019-2020 - CONSOLIDAÇÃO: 
Módulo III – Plano de Ação e Proposta de Valor - EAD

CoopLAB Ddos 2019-2020 - Módulo 7 – Gestão de Pessoas - EAD

Eu Impacto para Gestores de RH e Dirigentes (12h) – módulo I - EAD

Rádio: 1

EAD do cooperativismo foi lançada

O cooperativismo brasileiro é, sem dúvidas, um expert em 
sobreviver a tempos de crise. E não será diferente desta vez. 
O novo cenário imposto pela pandemia tem trazido à tona 
projetos para manter o funcionamento e o desempenho de 
nossas cooperativas.

É o caso da plataforma de ensino a distância Capacitacoop, 
lançada na tarde do dia 20/4 pelo sistema OCB. Construída 
com base nas experiências já existentes de algumas 
unidades estaduais, a ferramenta que reúne cursos e vídeos 
para aprendizagem em temas diversos já está disponível 
para acesso de todos.
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-: Videoconferência Programa Universitário Cooperativo para discutir a base e conteúdos propostos 
para o Programa Universitário Cooperativo. 

-Videoconferência Aprendiz Cooperativo para discutir as possíveis estratégias de atuação e orientação 
às cooperativas no tocante às MPVs que afetam a Aprendizagem Profissional. 

- Videoconferência de Lançamento da plataforma EAD no Sescoop. 

-Reunião com SENAI MS para discutir o andamento dos contratos de Aprendizagem, suspensão dos 
pagamentos e alternativas de trabalho conjunto em ambiente online. 

Aprendizagem

Promoção Social

-Videoconferência Dia C 2020 – Campo Grande para discutir a proposta de uma ação conjunta das 
cooperativas da cidade para o Dia C 2020. 
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Monitoramento
-Esclarecimentos sobre o preenchimento do Anuário no sou.coop a Camva, CEE, Cercampo, 
Conacentro, Coopertáxi, Coopur, Coorlms, Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Unimed Campo 
Grande, Federação das Unimeds de MS e Uniodonto Campo Grande

-Participação no levantamento de cenário do cooperativismo do MS - Apresentação da pesquisa da 
Camva, CEE, Cercampo, Conacentro, Coopaer, Coopangio, Coorlms, Cootrapan, Sicredi CG, Sicredi 
União, Uniodonto CG, 

- Orientação sobre contratações; sobre software voltado para gestão, análise de carga tributária no 
ramo transporte; sobre emissão boletos contribuição cooperativista; sobre realização de reuniões do 
conselho de administração de maneira virtual; sobre dados contábeis; liberação de cadastro ANTT; 
sobre realização de AGO, correção de ata de AGO

- Além de análise e envio dos  normativos publicados (Portarias, Resoluções, Decretos e MP), 
separados por ramos

Dia C na luta contra o coronavírus
As palavras cooperação e empatia nunca foram tão 
destacadas nos noticiários ao redor do mundo. São os seus 
significados que nos fazem – aqueles que podem – ficar em 
casa para diminuir o contágio do coronavírus. E quando o 
assunto é cooperar por um mundo melhor, como está 
acontecendo na maior parte dos países, estamos falando de 
Dia de Cooperar (Dia C) que, neste ano, direciona seus 
esforços com o objetivo de auxiliar as cooperativas no 
combate aos problemas gerados pela pandemia.




