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No dia 7 de maio, de forma virtual, o Sistema 
OCB/MS lançou o Programa Somos Líderes, 
que contou com a presença da Gerente de 
Desenvolvimento Social de Cooperativas do 
Sistema OCB Geâne Ferreira.

No dia 20 de maio, o Sistema OCB/MS 
realizou o Lançamento Estadual do 
Programa InovaCoop – Conexão com 
Startups de forma virtual. 

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!

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

� Reunião com o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja e o 
presidente do sistema OCB/MS, tratando de diversos assuntos de interesse do cooperativismo 
no Estado;

� CESA – Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião realizada com a presença do 
Presidente da IAGRO Daniel Ingold e a maioria dos conselheiros que deliberaram sobre 
Julgamentos em 2º instância;

� FECOOP Centro Oeste e Tocantins, reunião da câmara de comércio Brasil centro oeste e 
Portugal, com a presença do presidente e representantes das OCBs  dos estados do Centro 
Oeste, tratando do projeto de investimentos e comércio naquele país;

� CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com 
apresentação dos trabalhos da câmara técnica do plano municipal – PMDRS e projeto agro 
ecológico, escolares e comunitários;

� FIEMS – Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, compartilhamento de 
informações sobre comércio exterior nos produtos agropecuários produzidos no Estado de 
MS;

� Encaminhamento aos senadores e deputados federais eleitos por Mato Grosso do Sul, 
solicitando apoio na aprovação do PLN 4/2021 que trata de liberação de recursos para o 
crédito rural;

� BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento, reunião com representantes das OCBs 
Estaduais e OCB Nacional, capacitação de pontos focais e processos de acesso aos recursos 
disponibilizados pelo banco as cooperativas;

� GT – INSTITUCIONAL, reunião do Grupo de Trabalho de ralações Institucionais, 
coordenada pelo Nacional com a participação de representantes da maioria dos Estados, entre 
outros assuntos foram apresentadas as Boas Práticas da OCESP e da OCEMG;    
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Somos Líderes tem lançamento estadual
No dia 7 de maio, de forma virtual, o Sistema 
OCB/MS lançou o Programa Somos Líderes, 
que contou com a presença da Gerente de 
Desenvolvimento Social de Cooperativas do 
Sistema OCB Geâne Ferreira.
O evento foi aberto pelo presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que ressaltou 
a importância da atuação dos jovens nos 
empreendimentos cooperativos.  “A 
presença dos jovens é fundamental, pois 
oxigena  a  cooperativa e traz novas 
soluções’’, destacou.

Programa InovaCoop – Conexão com Startups 
No dia 20 de maio, o Sistema OCB/MS 
realizou o Lançamento Estadual do 
Programa InovaCoop – Conexão com 
Startups de forma virtual. O evento foi 
aberto pelo presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis, que destacou a importância das 
cooperativas conhecerem startups e 
desenvolveram soluções através delas. 
“Esse período da pandemia obrigou todos a 
mergulharem ainda mais em soluções 
digitais e por isso, o momento é ideal para 
d e s e n v o l v e r  s o l u ç õ e s  p a r a  a s  
cooperativas”, ressaltou.
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No mês de maio,   houve  atendimentos às 
cooperativas do Estado, sobre diversos 
assuntos, como tributos; orientações sobre 
atas, Funrural, avaliações sobre 
demonstrações contábeis, sobras e demais 
análises e balancetes.

Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

No mês de maio, a Assessoria Jurídica orientou sobre liquidação, constituição de 
cooperativa e arquivamento de ata na Jucems.

O setor também organizou o Workshop de LGPD para a equipe do Sistema OCB/MS. Com 
o advento da LGPD,  que traz uma nova cultura de privacidade e proteção de dados no 
país, foi realizado o referido evento para conhecimento e conscientização de toda equipe  
sobre da importância dos dados pessoais e os seus reflexos jurídicos, bem como a 
adequação necessária da nossa organização perante a referida legislação.

Assessoria Jurídica - Sindical

Abril
2021
Maio
2021

- No mês de maio, houve atendimento  às cooperativas tratando de assuntos sindicais e 
trabalhistas.

- Reunião da comissão permanente de negociação coletiva com as cooperativas do Ramo 
Saúde (por vídeo conferência), que teve o objetivo de apresentar a demanda do 
SINDEMED – Sindicato dos Empregados em Cooperativas de Serviços Médicos e 
Odontológicos dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins em 
formalizar convenção coletiva de Trabalho para 2021/2022, e alinhar o direcionamento 
das cooperativas do ramo Saúde em relação a demanda. 

-Audiência de mediação com Ministério Público do Trabalho – MPT (por vídeo 
conferência), na qual foi apresentado o resultado da deliberação aprovada pelas 
cooperativas do Ramo Saúde. A audiência de mediação é um instrumento legal que os 
sindicatos podem utilizar para tentar um acordo consensual mediado pelo MPT, mas 
neste caso não foi possível um acordo entre as partes e o MPT encerrou a demanda. 
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Curso de NR 13 - Operador de Caldeira e Vasos de Pressão - Lar - Caarapó (40h)
Curso de Excel Básico (30h) - Online (18h às 21h) - Turma II
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Online (16h) - Disciplina: Inteligência Emocional
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas - Online (14h às 17h) - 
Turma II
Curso de Desenvolvimento de Habilidades de Liderança e Motivação em um Cenário 
Competitivo
Curso The Coaching Clinic (18h) - Online (8h30 às 11h30) - Sicredi União
Curso Administrando Situações de Conflito (16h) - Online (14h às 17h) - Turma II
Treinamento Equipe Interna: Cultura Organizacional
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 10: Comunicação Corporativa 16h)
Curso Preparatório para CEA (30h) - Online (18h30 às 21h30)
Curso de NR 10 - Segurança em Inst. E Serv. Ele. - SEP. - (40h) - online
Curso para Conselheiros Fiscais - Crédito (16h) - Online (14h às 17h)
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura - Reciclagem (8h) - SGO
Curso de NR 33 - Espaço Confinado Trab. Aut. e Vigias – Reciclagem (8h)
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura - Reciclagem (8h) - SGO
Programa de Líderes CG 2020 - Online (16h) - Disciplina: Gestão da Inovação
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Educação Cooperativista
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem (16h) - SGO
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem (8h) - SGO
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

No mês de maio, o SESCOOP/MS capacitou 420 pessoas, totalizando 358 horas. Todas as 
capacitações foram no sistema EAD
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AURORA
NR 11 - Transporte e Movimentação com 
Plataforma Elevatória
NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem
NR 33 - Segurança e Saúde Nos Trabalhos em 
Espaços Confinados para Supervisores de 
Entrada - Reciclagem
Pós-Graduação em Gestão da Produção 
Industrial - EAD

C-VALE
Programa Gestão 3.0 - O Mindset para a 
Cultura Ágil EAD -  
Módulo I - O Mindset e as Transformações da 
Nova Economia
Programa Gestão 3.0 - O Mindset para a 
Cultura Ágil EAD -  
Módulo II - A Capacidade de Inovar
NR 33 - Supervisor de Entrada em Espaços 
Confinados – Formação
Programa Nosso Jeito de Ser e Atender – 
Capacitação Comportamental, Técnica e 
Negocial EAD

COAMO
1ª Palestra Difusão do Cooperativismo Online - 
Tema: Visão de Futuro Através do 

No mês de maio, o  SESCOOP/MS capacitou 356  pessoas, totalizando 252 horas. 

Cooperativismo
2ª Palestra Difusão do Cooperativismo Online 
-Tema: O Autoconhecimento e a 
Independência Humana
3ª Palestra Difusão do Cooperativismo Online 
-Tema: Gestão Emocional nas Relações 
Humanas
4ª Palestra Difusão do Cooperativismo 
Online- 
Tema: Cooperar, um Caminho para a 
Prosperidade

FEDERAÇÃO DAS UNIMED
ACLS - Suporte Avançado de Vida 
Cardiovascular

LAR
NR 33 Supervisor de Entrada em Espaços 
Confinados - Turma 1 - Dourados
NR 33 Entrada Em Espaços Confinados - 
Reciclagem - Turma 1 - Maracaju
NR 33 Entrada em Espaços Confinados - 
Reciclagem - Turma 2 - Maracaju
NR 35 - Segurança nos Trabalhos em Altura - 
Turma 1 - Maracaju
NR12 - Segurança em Máquinas e 
Equipamentos - Turma 1 - Maracaju
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
- Palestra aos aprendizes de São Gabriel do Oeste, para apresentar os programas do 
Sescoop MS e falar sobre políticas públicas.

-Reunião Programa jovens e mulheres, para fazer o briefing para elaboração de 
propostas de branding para o programa. 

-Participação no Encontro de Formação Cooperjovem, com as Unidades Estaduais e 
consultoria contratada pelo Sescoop Nacional, com o objetivo de preparar os 
coordenadores estaduais do programa para a transição para o novo modelo do 
cooperjovem.  
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A área de monitoramento do Sistema OCB/MS, desenvolveu 90 ações em atendimento às demandas 
recebidas.
Foram 7 ações de assessoria à assembleia, sendo apenas uma assembleia geral acompanhada 
presencialmente - COOPER 67.
Apoiando as cooperativas em assuntos distintos da assembleia geral, foram realizadas 40 ações de 
assessorias técnicas, 28 ações de solicitação de envio de documentos, que visam manter a base de 
dados do sistema atualizada, 9 ações de aplicação de programas de monitoramento.
 e 2 assessorias  à cooperativas  não registradas.
Outras 4 ações de conteúdos  variados foram realizadas em prol das cooperativas como:

• Participação em evento nacional do Grupo Técnico de Reciclagem
• Participação na reunião ordinária do Fórum do Lixo e Cidadania
• Participação na reunião ordinária na Frente Parlamentar do Leite
• Participação na capacitação dos pontos focais do BNDES

Na segunda quinzena do mês, a área de monitoramento ficou empenhada no levantamento de 
dados para o preenchimento do SOU.COOP e das informações para o anuário do cooperativismo, 
onde atingiram o número de 60 cooperativas preenchidas, atendo a 100% da meta estabelecida pela 
OCB Nacional.
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-Participação no Treinamento Assinatura Digital, para capacitar os gestores para uso da 
ferramenta de assinatura eletrônica e digital na plataforma vertsign.

- Participação no Encontro de Sensibilização do PEX- Programa de Excelência com Ênfase 
na Cultura Organizacional. para sensibilizar os participantes, apresentar a metodologia e 
reforçar a importância do papel de cada membro da casa no processo da busca da 
excelência da instituição.

- Participação no Webinar de Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à 
Corrupção - TCU, para instruir os participantes sobre o uso da ferramenta e informar que 
o programa, ao qual faz parte a ferramenta, tem o objetivo de aprimorar as estruturas de 
prevenção a fraude e corrupção nos órgãos e entidades públicos e Sistema ‘S’.

Demais atividades
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