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DIA C É LANÇADO NO MS

OCB/MS REALIZA AGO

A OCB/MS realizou em abril sua assembleia
geral ordinária. O evento contou com a
participação virtual dos representantes das
cooperativas. Eles aprovaram o relatório de
atividades e balanço patrimonial referentes
a 2020, um dos anos mais desafiadores para
o setor, tanto no aspecto sanitário, por
conta da pandemia de Covid-19, quanto no
quesito econômico.

Todos os anos, as cooperativas mostram o
seu poder de transformação através do Dia
C – Dia de Cooperar. Por isso, o Sistema
OCB/MS, promoveu no dia 27 de abril, às 14h
(horário de MS), uma live de lançamento do
Dia C 2021.
O evento foi aberto pelo presidente do
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou
o papel das cooperativas na sociedade,
ainda mais nesse período de pandemia.

RETORNO DA EQUIPE
Em novembro, a equipe do Sistema OCB/MS, retornou às atividades presenciais. Foi elaborado um plano de retomada para
garantir a segurança dos colaboradores e demais pessoas que frequentam a instituição.
Todas as medidas e protocolos de biossegurança estão sendo seguidos, assim como escalas de atendimento. Cursos e
eventos presenciais ainda estão suspensos!
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INSTITUCIONAL
No mês de abril, o Sistema OCB/MS participou de oito reuniões e eventos
do 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 em 2º instância;
CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com
apresentação do projeto Drive Trhu vinculado ao mercado escola/UFMS e posicionamento
sobre os trabalhos da câmara técnica para elaboração do plano municipal de
desenvolvimento rural sustentável;
SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, reunião com superintendência de
administração tributária sobre a aprovação do pleito do sistema OCB/MS para a prorrogação
de prazo dos benefícios fiscais sobre energia elétrica e que foi publicado no Diário Oficial do
Estado.
SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar, reunião sobre atendimento do pleito do sistema OCB/MS na
adequação do PROCOOP que foi atendido e publicado no Diário Oficial do Estado;
Reunião com o presidente do sistema OCB/MS e a Diretoria da Cooperativa CAMVA,
tratando de assuntos de interesse da Cooperativa;
Participação do lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 2021 com a
participação do Presidente do sistema OCB, Ministra da Agricultura, Presidente da Câmara dos
Deputados, presidente do Banco Central e Presidente da Frencoop;
FAMASUL – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, reunião com a
participação da Superintendência do sistema OCB/MS, gerência técnica do sistema Famasul
com apresentação do projeto AGROBR;
SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda reunião com assessoria da Superintendência
Tributária sobre o pleito de alteração legislativa objetivando que seja o TVF (Termo de
Verificação Fiscal) emitido na condição de "pagamento À vista", mas sim na condição de
"pagamento a prazo", solicitação das cooperativas do ramo agro;

03

Março
Abril
2021

OCB/MS realiza AGO
A OCB/MS realizou em abril sua assembleia
geral ordinária. O evento contou com a
participação virtual dos representantes das
cooperativas. Eles aprovaram o relatório de
atividades e balanço patrimonial referentes
a 2020, um dos anos mais desafiadores para
o setor, tanto no aspecto sanitário, por
conta da pandemia de Covid-19, quanto no
quesito econômico.

Dia C é lançado no MS
Todos os anos, as cooperativas mostram o
seu poder de transformação através do Dia
C – Dia de Cooperar. Por isso, o Sistema
OCB/MS, promoveu no dia 27 de abril, às 14h
(horário de MS), uma live de lançamento do
Dia C 2021.
O evento foi aberto pelo presidente do
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou
o papel das cooperativas na sociedade,
ainda mais nesse período de pandemia.

III Seminário de Excelência em Gestão
No dia 5 abril, o Sistema OCB/MS promoveu
o III Seminário de Excelência em Gestão de
forma virtual, que teve o objetivo de
proporcionar uma reflexão aos presidentes
e dirigentes das cooperativas de Mato
Grosso do Sul sobre o tema da excelência na
gestão e os impactos que podem influenciar
nos negócios da cooperativa.
O evento foi aberto pelo presidente do
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que destacou
o avanço das cooperativas na
profissionalização da gestão.
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No mês de abril, houve atendimentos às
cooperativas do Estado, sobre diversos
assuntos, como tributos; orientações sobre
atas, avaliações sobre demonstrações
contábeis, sobras e demais análises e
balancetes.

JURÍDICO
Assessoria Jurídica - Institucional
No mês de abril, houve atendimentos às cooperativas com orientações a respeito de
correções e registros de atas, publicação de edital, sobre procedimento de liquidação,
sobre Funrural. Como também esclarecimentos sobre a atuação do Conselho Fiscal.
-Participação na reuniao do Grupo de trabalho Registro, da OCB Nacional, para análise da
norma de procedimentos que deverão ser observados nos processos de registro de
cooperativas na OCB.
- Manifestação junto a Agepan sobre Cooperativas não registradas, como também junto à
OCB/PB sobre a vaga de Vogal junto à JUCEMS.
- Participação na reuniao estadual sobre análise do PL 519/2015

Assessoria Jurídica - Sindical
No mês de abril, ocorreram seis atendimentos às cooperativas tratando de assuntos
sindicais e trabalhistas.
-Reunião com Sintracoop/MS, para tratativas da proposta de convenção coletiva de
trabalho para 21/22
- Participação no Workshop Gestão de Riscos do Sescoop Nacional, com palestras sobre
o tema e apresentação de exemplos práticos executados pelo Sescoop Nacional
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Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas - Online (14h às 17h) Turma I
Curso de Conselheiros Fiscais (14h às 17h) – Turma I
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 9: Gestão de Processos
Curso de Vendas Consultivas (16h) - Online (8h às 11h) - Turma I
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) - Online (8h às 11h) - Turma I
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Online (16h) - Disciplina: Liderança Situacional
Curso de Documentoscopia e Abertura de Contas (8h) - Online - (8h às 12h) - Uniprime CO
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Negociação (16h) - Online (14h às 17h)
Curso de NR 35 – Trabalho em Altura - Reciclagem
Curso de NR 33 – Espaço Confinado Trab. Aut. e Vigias - Reciclagem
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio
No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 353 pessoas, totalizando 176 horas. Todas as
capacitações foram no sistema EAD

UNIMED CG
PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria Presencial
AURORA
Pós-Graduação em Gestão da Produção
Industrial - EAD
Desenvolvimento de Equipe - Presencial
COAMO
Turma 1 - NR 18- Segurança na Plataforma de
Trabalho Aéreo - Formação - Presencial
Turma 2 - NR 18- Segurança na Plataforma de
Trabalho Aéreo - Formação - Presencial
Turma 1 - FSSC 22000 versão 5.1 - Turma 1 EAD
Turma 2 - FSSC 22000 versão 5.1 - Turma 2 EAD

NR 10 - Segurança em Instalação e Serviço
Eletricidade – Básico - Semipresencial
PCM - Planejamento e Controle de
Manutenção - EAD
C-VALE
Turma 1 - NR 23 - Brigada de Incêndio
Reciclagem - Presencial
Turma 2 - NR 23 - Brigada de Incêndio
Reciclagem - Presencial
Programa Nosso Jeito de Ser e Atender:
Módulo 1 EAD: A C.Vale e Você.
Turma 1 - NR 23 - Brigada de Incêndio
Formação - Presencial
Programa Gestão 3.0 - O Mindset para a
Cultura Ágil EAD:
Módulo 1 EAD: O Mindset e as Transformações
da Nova Economia

No mês de abril, o SESCOOP/MS capacitou 199 pessoas, totalizando 222 horas.
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
- Reunião com Expressiva Eventos e Life 30, para realizar o briefing para elaboração de
proposta comercial para realização do Ticoop + Dia C (online)
- Reunião sobre o Programa FIC, para conhecer em maior profundidade a proposta de
trabalho do programa, bem como a estrutura necessária para sua operacionalização.
- Reunião com a equipe da PMI-DF, para discutir a proposta de trabalho da empresa para
o programa de inovação e transformação digital do Sistema OCB/MS.
- Reunião com COPASUL e Societá, para discutir a proposta de atendimento da Societá
para atendimento de vagas de aprendizagem profissional em Naviraí, MS.
- Reunião com Sistema FIEMS, para apresentação de portfólio de soluções do Sistema
FIEMS, avaliar o andamento dos serviços já contratados e tratar da renovação do contrato
estadual.

A área de monitoramento do Sistema OCB/MS desenvolveu 78 ações em atendimento às demandas
recebidas.
Ao final do mês de abril, encerramos o período de assembleias previstas na Lei Complementar 130,
para as cooperativas do ramo crédito. Foram 16 ações de assessoria à assembleia, sendo apenas
uma assembleia geral acompanhada presencialmente - COOTRAPAN.
Apoiando as cooperativas em assuntos distintos da assembleia geral, foram realizadas 38 ações de
assessoria técnica, 18 ações de solicitação de envio de documentos, que visa manter a base de dados
do sistema atualizada, 2 ações de aplicação de programas de monitoramento. E 2 assessorias à
cooperativas não registradas, sendo uma palestra realizada na cidade de Ivinhema-MS, para um
grupo de produtores de mandioca. Durante a palestra, além dos conteúdos de cooperativismo
também foi abordado os aspectos mercadológicos da cultura na região e a importância do plano de
negócio para levar mais esclarecimentos aos envolvidos.
Nos dias 6, 8, 13 e 15 de abril, de maneira virtual, oferecemos para nossas cooperativas o Workshop
de Preenchimento do PDGC, com carga horária de 12 horas, ministrada pelo instrutor Rodrigo da
Silva Leocadio.
O workshop atendeu a todo conteúdo previsto nos dois instrumentos de avaliação do PDGC, o
questionário de Governança, baseado no Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa do
Sistema OCB e segundo que é o questionário de Gestão, que avalia a gestão da cooperativa com base
no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
Para aprofundar ainda mais o tema, a cooperativa SICREDI PANTANAL, teve uma prática assistida,
uma imersão em seus processos, com base nos diagnósticos gerados pelo PDGC, a fim de
potencializar os resultados da cooperativa. A instrução teve uma carga horária de 24 horas,
divididas em 7 etapas e também foi executada pelo instrutor Rodrigo da Silva Leocadio.
Outras 2 ações de conteúdos variados foram realizadas em prol das cooperativas como:
•
Orientações quanto a vacinação da gripe para cooperativa
•
Divulgação do novo prazo para atualização no SOU.COOP
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Demais atividades
- Participação na LIVE BRASIL NO PRÊMIO NOBEL DA PAZ, com o objetivo de fazer
conhecer às cooperativas a indicação de liderança do agro do Brasil ao Nobel da Paz 2021
- Participação no LANÇAMENTO AGENDA INSTITUCIONAL DO COOPERATIVISMO 2021, que
traz os pleitos e o temas que causarão impactos nas cooperativas no âmbito federal em
2021.
- Participação no CBTD EXPERIENCE, que tratou do assunto “desenvolvimento humano”
com diversos experts no assunto por meio de palestras:
1 – Alta Performance no Trabalho e Equilíbrio na Vida – Palestrante Crhistian Barbosa –
Mentor de Produtividade
2 – Fator humano como estratégia de diferenciação – Palestrante Carol Manciola –
Posiciona
3 – Calibrando o piloto automático: Como usar nossos “autos” a nosso favor em tempos
incertos – Inês Cozzo – Tai Consultoria
4 – Esqueça o novo normal. Crie um novo você! – Ale Pellaes - Exboss
- Participação no Curso de Vendas Consultivas (16h), com o objetivo de apresentar
ferramentas práticas e de aplicação imediata para gestão dos resultados, do processo de
vendas e da equipe de vendas, o programa provoca nos gestores o exercício do pensar
estrategicamente em relacionamento e vendas consultivas para atender e encantar de
melhor forma o associado sendo ele o princípio maior da sustentabilidade do negócio.
- Participação no Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Negociação, com o
objetivo de capacitar os profissionais para aplicação dos conceitos, práticas, técnicas e
ferramentas gerenciais mais atualizados em Negociação, preparando-os para quaisquer
eventos desta natureza. Introduzir os participantes na discussão de conceitos
considerados ainda de fronteira da ciência no campo das vendas, compras e negociação.
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