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O ponto alto da Semana Coop foi o Dia de 
Cooperar, que este ano inovou se adaptando 
aos novos moldes da pandemia. Em Campo 
Grande, o Sistema OCB/MS, em parceria 
com as cooperativas, promoveu uma 
experiência única em formato de drive thru, 
nos Altos da Avenida Afonso Pena.
Além da Capital, as cidades do interior 
também realizaram diversas ações.

Um torneio onde quem ganhou foi a 
solidariedade. Assim foi o XXV Ticoop - 
Torneio de Integração Cooperativista,.
Este ano, devido à pandemia, o torneio foi 
aberto ao público e virtual. Ao todo, foram 
três modalidades virtuais, ciclismo, corrida 
e caminhada, todas as provas foram 
monitoradas por aplicativo.
Ao todo, mais de 400 atletas participaram 
do torneio.

PROGRAMA INOVACOOP
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No mês de julho, o Sistema OCB/MS participou de sete reuniões e eventos 
do governo estadual, conselhos e instituições.

� SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, reunião sobre a legislação estadual para o microcrédito, 
onde participaram representantes das cooperativas de crédito, secretaria de governo, Semagro e Funtrab; 

�  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, 
onde foi atenuado multa para uma cooperativa do ramo agro;

� SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar, assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Administrativa do Procoop com 
participação do Secretário de Estado, presidente do sistema OCB/MS, Reitor da UFMS, Superintendente do 
Sebrae, Superintendente estadual do MAPA e presidente da IAGRO;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, relatório dos assuntos 
tratados na reunião com o Secretário Municipal da SEDESC, Rodrigo Terra, e sugestões encaminhadas para 
reestruturação da Sedesc e elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS); 

� SEFAZ – Secretaria Estadual de Fazenda, reunião sobre microcrédito estadual com a presença de 
representantes de cooperativas de crédito que atuam no Estado, Segov, Semagro e Funtrab;

� CSPN – Câmara Setorial de Plantas Nativas, reunião com participação do superintendente estadual 
de ciência e tecnologia, produção e agricultura familiar Sr. Rogério Beretta e membros indicados pelas 
instituições públicas e privadas, foi escolhida para coordenar a câmara a Srª  Zefa Valdivina e suplente a Srª 
Beatriz Branco que fará a revisão do Regimento interno para apresentação como sugestão;

� Participação da reunião sobre o Agro hoje no Cooperativismo, estratégias para um novo patamar de 
desenvolvimento com palestrantes Superintendente da CONAB/DF, Secretário executivo da SEAGRI/DF, 
Presidente do sistema FAPE/DF, Presidente do sistema OCB/DF, Diretor do departamento de cooperativismo 
do MAPA, Coordenador de agronegócios da Apex Brasil e o Presidente da FECOOP-CO/TO e OCB/MS;
� 
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OCB/MS realiza AGE
Na manhã do dia 02 de julho, de forma 
virtual, a OCB/MS realizou uma Assembleia 
Geral Extraordinária, na qual deliberou 
sobre a Convenção Coletiva de Trabalho - 
2 0 2 1 / 2 0 2 2 ,  a p r e s e n t a d o  p e l o  
SINTRACOOP/MS – Sindicato Estadual dos 
Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas 
no Estado do Mato Grosso do Sul ao 
Sindicato.

Assinatura do Procoop 
Na tarde do dia 01 de julho, na sede da 
Semagro - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar, ocorreu a 
assinatura do Termo de Cooperação Técnica, 
entre a OCB/MS - Organização das 
Cooperativas brasileiras no MS, a Semagro, 
e demais entidades: , a SFA/MS/MAPA - 
Superintendência Federal de Agricultura do 
Estado de Mato Grosso do Sul, a UFMS - 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, a Unicafes-MS - União Nacional das 
Cooperativas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, o Sebrae -  Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Mato Grosso do Sul, e o Senar/MS- Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural.
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Dia de Cooperar 2021
O ponto alto da Semana Coop foi o Dia de 
Cooperar, que este ano inovou se adaptando 
aos novos moldes da pandemia. Em Campo 
Grande, o Sistema OCB/MS, em parceria 
com as cooperativas, promoveu uma 
experiência única em formato de drive thru, 
nos Altos da Avenida Afonso Pena.
Além da Capital, as cidades do interior 
também realizaram diversas ações.

Mais de 400 atletas participam do Ticoop 
Um torneio onde quem ganhou foi a 
solidariedade. Assim foi o XXV Ticoop - 
Torneio de Integração Cooperativista, que 
ocorreu nos dias 03 e 04 de julho, em 
conjunto com o Dia de Cooperar.
Este ano, devido à pandemia, o torneio foi 
aberto ao público e virtual. Ao todo, foram 
três modalidades virtuais, ciclismo, corrida 
e caminhada, todas as provas foram 
monitoradas por aplicativo.
Ao todo, mais de 400 atletas participaram 
do torneio.
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70 anos do Sindicato Rural de Campo Grande
O Sistema OCB/MS participou, nesta 
quarta-feira, 7 de julho, da solenidade de 
homenagem aos 70 anos do SRCG (Sindicato 
Rural de Campo Grande, Corguinho e 
Rochedo).  O evento híbrido reuniu 
lideranças que marcaram a trajetória da 
entidade, além de autoridades ligadas ao 
agronegócio para um amplo debate sobre a 
força do setor em Mato Grosso do Sul.
Consolidamos o Mato Grosso do Sul como 
potência agroambiental. 

Maio
2021
Março
2021
Abril
2021
Julho
2021



04

Semana Conexão Coop
A Semana ConexãoCoop, realizada entre os 
dias 26 e 30/7, pelo Sistema OCB, foi um 
sucesso! Gerou mais de cinco mil acessos no 
canal do Sistema no YouTube, o que indica 
uma produção de conteúdo de qualidade 
para promover o movimento cooperativista 
e impulsionar o negócio das coops. 
O Sistema OCB/MS prestigiou toda a 
programação da semana.

Anuário do Cooperativismo Brasileiro 
O Anuário do Cooperativismo Brasileiro foi 
lançado pelo Sistema OCB e que tem o ano 
de 2020 como referência. O lançamento 
ocorreu durante o painel A Importância de 
u m a  c u l t u r a  d e  d a d o s  p a r a  o  
c o o p e r a t i v i s m o ,  ú l t i m a  p a r t e  d a  
programação da Semana ConexãoCoop.
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Reunião com o vice-presidente do BB
O Sistema OCB/MS esteve presente na 
reunião com o vice-presidente de 
Agronegócios do Banco do Brasil, Renato 
Luiz Bellinetti Naegele, promovida pela 
Famasul.
Em pauta, o atual cenário de produtores sul-
mato-grossenses diante da intensa 
estiagem e das geadas que atingiram 
diversas regiões do estado.
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No mês de julho,   houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como tributos; orientações sobre 
contábeis, além de avaliações sobre 
demonstrações e demais análises e 
balancetes.

Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

No mês de julho, a Assessoria Jurídica orientou sobre procedimento de exclusão de 
cooperado por falecimento; utilização do Fundo de Reserva, recolhimento de Funrural, 
sobre a classificação da comercialização da sobra técnica, abertura de filial, dentre 
outros.

Participação em reunião com o Sescoop Nacional para apresentação e discussão das 
novas normas para diretriz finalística, E- Prevenções e Portal Transparência. Além de 
reuniões sobre LGPD e deliberações da Jucems.

Assessoria Jurídica - Sindical
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No mês de junho, a assessoria jurídica sindical  desenvolveu as seguintes ações:

• Participação e apoio a assembleia extraordinária para tratar da convenção coletiva 
2021/2022 com Sintracoop/MS;
• 17 atendimentos à cooperativas para orientação e tirar dúvidas sobre questões 
referentes as relações de trabalho, acordos coletivos e convenção coletiva;
• 3 reuniões com Sintracoop/MS para alinhamento das clausulas da convenção 
coletiva 2021/2022;
• 1 reunião com Dr. Leo Dias, assessor jurídico do Sicredi para alinhar questões para 
formalização de acordo coletivo de trabalho para cooperativas do Sicredi no MS;
• 3 atendimentos à cooperativas para movimentação de frota no sistema ANTT;
• 1 reunião da comissão permanente de negociação, para atendimento a demanda 
de acordo coletivo de trabalho da COPASUL;
• Envio de 02 ofícios às cooperativas com informações sobre alteração na legislação 
trabalhista e/ou segurança do trabalho (NRs).
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Curso de Gestão do Tempo e Produtividade
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. – SEP – Reciclagem - Copasul
Curso de NR 13 - Operador de Caldeira e Vasos de Pressão - Copasul
FORMACOOP CG 2021-2022 (16h) - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
Programa de Líderes CG 2020 - Online (16h) - Disciplina: Neurociências Aplicada à Gestão 
Estratégica de Negócios e Desenvolvimento de Talentos nas Organizações
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Plano de Negócios
Programa de Líderes CG 2020 - Online (16h) - Disciplina:  Desenvolvimento e 
Relacionamento Interpessoal
Curso Lidando com Fortes Emoções
Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Liderança e Motivação em um Cenário 
Competitivo
Programa de Líderes CG 2021-2022 (16h) - Disciplina: Cooperativismo Contemporâneo
Curso de NR 05 - CIPA (20h) EAD - Cooasgo
Curso de NR 11 - Operador de Munck (24h) Semipresencial - Coamo
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Estratégia Empresarial
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

No mês de julho, o SESCOOP/MS capacitou 387 pessoas, totalizando 268 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD
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Movimento SomosCoop na mídia 
Foram ao ar mais duas reportagens sobre o  
SomosCoop, que é um movimento que 
levanta a bandeira do cooperativismo no 
Brasil. 

As reportagens foram exibidas na Tv 
Morena e na Record e destacam a força do 
cooperativismo na sociedade. A campanha 
continua no site Campo Grande News.

Março
2021
Abril
2021
Junho
2021

02 Rádio

TV07

posts66

Impressões16.710

Maio
2021
Março
2021
Abril
2021
Julho
2021



05

AURORA
Pós-Graduação em Gestão da Produção 
Industrial - EAD
NR 23 Brigada de Incêndio - Reciclagem - 
Turma 2
TWI - Fase I - Ensino Correto do Trabalho EAD
Influência dos Parâmetros Físico-Químicos – 
Turma 1
Influência dos Parâmetros Físico-Químicos – 
Turma 2
NR 11 Transporte e Movimentação com 
Transpaleteira/Talha Elétrica
NR 11 - Operador de Empilhadeira

C-VALE
Gestão 3.0 - O Mindset para a Cultura Ágil EAD - 
Módulo IV: A Capacidade de Ter 
Relacionamentos Positivos
BPM - Boas Práticas de Alimentos - Turma 1

Unimed Campo Grande
Academia de Líderes:
Módulo 1 - Desenvolvimento de Equipes de Alta 
Performance
Academia de Líderes:
Módulo 2 - Negociação, Relações Interpessoais 
e Gestão de Conflitos

No mês de julho, o  SESCOOP/MS capacitou 339  pessoas, totalizando 284 horas. 

Sicredi Celeiro
Academia de Líderes 2021
Módulo 1 - Marketing Pessoal e Oratória

LAR

Curso de Análise e Classificação de Grãos – 
Turma 2 Ponta Porã
Curso de Secagem e Aeração de Grãos - 
Turma 1 – Ponta Porã
Curso de Secagem e Aeração de Grãos - 
Turma 2 - Maracaju
NR 35 - Segurança nos Trabalhos em Altura - 
Turma 3 - Ponta Porã
NR 35 - Segurança nos Trabalhos em Altura - 
Turma 4 - Dourados
NR 33 - Entrada em Espaços Confinados - 
Reciclagem - Turma 5 - Dourados
NR 12 - Segurança em Máquinas e 
Equipamentos - Turma 3 - Ponta Porã
NR 12 - Segurança em Máquinas e 
Equipamentos - Turma 4 - Dourados
NR 10 - Segurança nos Trabalhos com 
Eletricidade - Reciclagem  - Turma 1 - Ponta 
Porã
NR-10 Segurança nos Trabalhos com 
Eletricidade - Reciclagem - Turma 2 - 
Dourados
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
- Reunião do Programa de Jovens e Mulheres Cooperativistas, para alinhar andamento do 
programa e discutir o workshop de co-criação com conselheiros da cooperativa. 

- Reunião com Pesquisador do MIT/HARVARD, para apresentar os projetos desenvolvidos pelo 
Sistema OCB/MS, especialmente ligados à área social, bem como identificar oportunidades de 
intercâmbio e parceria.  

- Presença no Dia de Cooperar em Três Lagoas, além da entrega ds materiais promocionais da 
campanha. 

-Formação do Programa de Felicidade do Cooperativismo (FIC)s estaduais, para conhecer o 
funcionamento do programa para preparar sua implantação. 

-Capacitação sobre reformulação do Portal Estratégia, para apresentar como devem ser feitos os 
lançamentos no portal estratégia para reformulação. 

-Participação no Lançamento Nacional do Novo Cooperjovem, para a presentar o novo formato do 
Programa Cooperjovem. 
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-Participação do Presidente do Sistema OCB,/MS, Celso Régis, como palestrante no 
evento ‘O Agro Hoje Cooperativismo’ - Estratégias para um novo patamar de 
desenvolvimento, que foi promovido pelo Sistema OCB/DF.

-Participação na primeira edição do FIEMS Experience, que tevecomo tema “Startup e 
Inovação”. O evento abordou cases, estudos e informações relevantes sobre inovação, 
soluções, ressignificação do digital e toda a jornada de aquisição até o consumidor e foi 
uma oportunidade exclusiva para fazer networking e discutir as principais mudanças e 
impactos do setor industrial pós-pandemia.

- Participação no Fórum Virtual dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, 
promovido tradicionalmente no mês de julho pelo Sistema Ocepar. O encontro ocorreu 
pela plataforma Microsoft Teams com a presença de autoridades, como a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, e o governador em exercício, Darci Piana. O presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

- Participação no Hackacoop – um hackathon online cujo objetivo foi promover soluções 
inovadoras para o cooperativismo. Baseado no conceito de hackathon, hack (programar) 
e marathon (maratona), este tipo de evento teve como finalidade reunir profissionais 
para gerar ideias e resolver problemas pré-definidos. 

Demais atividades
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A área de monitoramento do Sistema OCB/MS, desenvolveu 64 ações em atendimento às demandas 
recebidas.
Foi executada 1 ação de assessoria à assembleia, com a orientação na elaboração da ata da 
assembleia geral ocorrida no mês de junho.
Foram realizadas 31 ações de assessorias técnicas, 9 ações de solicitação de envio de documentos, 
que visa manter a base de dados do sistema atualizada, 3 ações de aplicação de programas de 
monitoramento e 3 assessorias às cooperativas não registradas.

Outras  17 ações de conteúdos variados foram realizadas em prol das cooperativas como:
• 10 visitas para Aplicação do Projeto de Prospecção de Novas Cooperativas, com visita in loco 
à sede das cooperativas não registradas no Sistema OCB/MS.
• visita in loco à Cooperativas Registradas ligadas à Agricultura Familiar 
• Orientações sobre Ofício Semeando o futuro
• 2 ações de entrega de Cestas Básicas em parceria com a área de Promoção Social
• Recebimento de informações anuário MS
• Atendimento a interessado em Constituir Cooperativa
• Orientações sobre o DIA C
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