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OCB REALIZA SUA AGO

LIVE MULHERES COOP

No dia 25 de março, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o Sistema OCB/MS
promoveu a live “Mulheres Coop”, pelo canal
no Youtube do Sistema OCB/MS, com Sabina
Deweik. A live foi aberta pelo presidente do
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que
enalteceu a atuação das mulheres no
cooperativismo, que é primordial para o
desenvolvimento e crescimento do
segmento.

A Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) realizou sua 52ª assembleia geral
ordinária. O evento contou com a
participação virtual dos representantes das
unidades estaduais, inclusive do MS. Eles
aprovaram o plano de trabalho e o
orçamento para 2021, além do 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.

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 março, o Sistema OCB/MS participou de sete 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;
SEMAGRO - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar, encaminhamentos e sugestões para elaboração do plano
safra 2021/2022;
CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com
apresentação dos trabalhos da câmara técnica para elaboração do plano municipal de
desenvolvimento rural sustentável e relato sobre a reunião junto a Sedesc;
Ofício ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul solicitando prorrogação de
prazo dos benefícios sobre energia elétrica, a pedido da Fecoerms;
Ofício aos parlamentares Federais solicitando apoio para solicitação de vete a
dispositivos do PL das licitações;
FUNDEMS – Fundo para Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja, reunião de
prestação de contas do exercício 2020, com aprovação do balanço patrimonial, parecer
técnico e relatório de auditoria;
FUNDAÇÃO MS – Participação da Assembleia Geral Ordinária com aprovação do Balanço
Patrimonial, demonstração de resultado, relatório de Auditoria Externa e de Conselho Fiscal;
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Live Mulheres Coop
No dia 25 de março, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o Sistema OCB/MS
promoveu a live “Mulheres Coop”, pelo canal
no Youtube do Sistema OCB/MS, com Sabina
Deweik. A live foi aberta pelo presidente do
Sistema OCB/MS, Celso Régis, que
enalteceu a atuação das mulheres no
cooperativismo, que é primordial para o
desenvolvimento e crescimento do
segmento.

OCB realiza sua AGO
A Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) realizou sua 52ª assembleia geral
ordinária. O evento contou com a
participação virtual dos representantes das
unidades estaduais, inclusive do MS. Eles
aprovaram o plano de trabalho e o
orçamento para 2021, além do 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.

No mês de março, houve atendimentos às
cooperativas do Estado, sobre diversos
assuntos, como tributos; orientações sobre
assembleia, editais, avaliações sobre
demonstrações contábeis, sobras e demais
análises e balancetes.
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Série Mulheres no Cooperativismo
Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, o Sistema OCB/MS promoveu a série
“Mulheres no Cooperativismo”, que se
dedicou a contar histórias de mulheres que se
reinventaram e, atualmente, são referência
no cooperativismo estadual. Além de mostrar
a presença das mulheres nas cooperativas de
Mato Grosso do Sul, a série trouxe diversos
exemplos de sucesso e de como o
cooperativismo sul-mato-grossense é
pautado pela força feminina.

Concurso #VemSerCoop
O Sistema OCB/MS promoveu o Concurso
#VemSerCoop e premiou os melhores
stories com smartphones.
O concurso teve o objetivo de disseminar e
divulgar o cooperativismo e qualquer
pessoa pode participar.
O Sistema OCB/MS quer aproximar o
modelo da sociedade, além de estimular
novas adesões ao movimento.
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JURÍDICO
Assessoria Jurídica - Sindical
No mês de março, ocorreu a Audiência de mediação junto ao Ministério Público do
Trabalho, atendendo à solicitação formalizada pelo SINDEMED, em mediar junto ao MPT,
para intentar a celebração de uma Convenção Coletiva de Trabalho com a OCB/MS.
Também ocorreu a Reunião da Comissão de negociação permanente, na qual foi
apresentada o rol de reinvindicações 2021/2022 pelo Sintracoop/MS, para formalização
da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, alinhamento em relação as cláusulas da
CCT, bem como definição dos itens prioritários a serem tratados durante o processo de
negociação em 2021.
Ocorreram também atendimentos direto às cooperativas, por telefone e email,
relacionados as questões das relações de trabalho e sindical.

Curso Preparatório para Certificação ANBIMA – CPA 10 – Turma II
CoopLAB CG 2020 - Full Digital - Módulo 8: Direito Cooperativo
Programa de Líderes Ddos 2019-2020 - Online (16h) - Disciplina: Planejamento e Gestão
Participativa
Curso Preparatório para Certificação ANBIMA CPA 20 (24h) - Online (18h30 às 21h30)
Programa de Líderes CG 2020 - Online (16h) - Disciplina: Marketing Pessoal e Oratória
Curso de Eneagrama Avançado (16h) - Online (13h às 17h)
Curso de Liderança para Supervisores (16h) - Online (8h às 11h)
Curso de Grafoscopia e Prevenção à Fraudes (8h) - Online (8h às 12h) - Uniprime CO
FORMACOOP Ddos 2021 - Online (16h) - Disciplina: Oratória
MBA Executivo – Liderança Inovadora – FGV/Rio

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 338 pessoas, totalizando 173 horas. Todas as
capacitações foram no sistema EAD

AURORA
Pós-Graduação em Gestão da Produção Industrial - EAD
Tratamento de Efluentes Industriais - Turma 1
Tratamento de Efluentes Industriais - Turma 2
Gestão da Mudança / Liderança 4.0 - Os novos desafios para liderar

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 57 pessoas, totalizando 64 horas.
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
-Reunião da Aprendizagem Profissional com MPT, para apresentar como o Sescoop tem
ofertado aprendizagem profissional e quais os resultados da organização na oferta para
as cooperativas cumprirem suas respectivas cotas.
-Reunião com Prefeitura de São Gabriel do Oeste , para tratar das demandas de parceria
da prefeitura municipal para o Sistema OCB/MS para promoção do cooperativismo no
município.
-Reunião Comitê Nacional de Jovens Cooperativistas, para discutir a agenda de trabalho
do comitê para o ano de 2021.
-Reunião Comitê Nacional de Mulheres Cooperativistas, para discutir a agenda de
trabalho do comitê para o ano de 2021.
_ Reunião sobre Aprendiz Cooperativo, para discutir e co-construir planilha de consulta
sobre dados da aprendizagem profissional.
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Foram 95 ações desenvolvidas pela área de monitoramento do Sistema OCB/MS.
Até o final do mês de março era esperado que todas as cooperativas, exceto do ramo crédito, que
realizassem a sua Assembleia Geral Ordinária. Desta maneira, foram realizadas 35 ações de
Assessoria a Assembleia.
O resultado obtido, entre essas cooperativas operacionalmente ativas, 51 (77%) marcaram AGO no
período de janeiro a março de 2021. Dessas 51 cooperativas, 46 cooperativas tinham que realizar sua
assembleia até o final do mês março (as cooperativas de crédito podem realizar em abril). Devido
aos decretos, municipal (Campo Grande) e estadual, em virtude da pandemia do COVID-19, geraram
impactos na realização das assembleias já marcadas, chegamos ao número total de 38 assembleias
realizadas e 8 cancelas. Das que realizaram, 25 foram presenciais e 13 na modalidade digitais.
Participamos de 10 dessas assembleias.
Considerando somente o mês de março estavam previstas 37 assembleias, da quais, 29 se
concretizaram, sendo as seguintes cooperativas: UNIMED DE CORUMBÁ; COESO; CERGRAND;
COPASUL; COOTRANSIDRO; COOPSEMA; DOURACOOP; UNIMED DOURADOS; CEE; COOPANGIO;
UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CAMVA; UNIMED CAMPO GRANDE MS; UNIODONTO
DE CAMPO GRANDE; CERCAMPO; SICOOB IPÊ; COOPUR; COORLMS; COOPECRI; COPERTRAN;
COOPERAFA; CERBEMS; REALCOOPER; CONACENTRO; COOPER-SGO; UNIMED DE TRÊS LAGOAS;
COOPEROESTE; COOPAVIL; COOPAR.
Apoiando as cooperativas em assuntos distintos da assembleia geral, foram realizadas 36 ações de
Assessoria técnicas, 3 ações de Solicitação de envio de documentos, que visa manter a base de
dados do sistema atualizada e 8 Assessorias a cooperativas não registradas, que buscou orientar
grupos interessados em constituir, sanar dúvidas sobre funcionamento e realizar aproximação
daquelas cooperativas ainda não registradas.
Buscando orientaras cooperativas, auxiliando em seu desenvolvimento, foram realizadas 3
ações de Aplicação de programas de monitoramento.
Outras 10 ações, de conteúdos variados foram realizadas em prol das cooperativas como:
•
Reunião com prefeitura de São Gabriel do Oeste para auxílio na organização cooperativa de
reciclagem;
•
Reunião entre a prefeitura de São Gabriel do Oeste e a cooperativa Aurora de Alimentos e
OCBMS parceria para apoiar desenvolvimento COOPERASGO;
•
Reunião com a prefeitura de São Gabriel do Oeste para desenvolver parcerias;
•
Palestra formação de nova cooperativa em Dois Irmãos do Buriti;
•
Reunião Nós Soluções Sustentáveis - Projeto de Diagnóstico aplicado UE/PA
•
Reunião de Apresentação Vector Consulting
•
Reunião entre os representantes das instituições que compões o PROCOOP;
•
Reunião com diretor do SICOOB UNIÃO MT MS;
•
Repasse Metodológico -OCB/Unidade Nacional
•
Divulgação de eventos da organização
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Demais atividades
- Participação na LIVE SEMANAL LGPD , que tratou de diversos aspectos sobre proteção
de dados pessoais e segurança cibernética e a convergência entre esses dois temas.
-Participação no Evento RH TALKS, que de forma rápida e simples, apresentou as maiores
referências em RH e gestão de pessoas procuram mostrar como construir um ambiente
saudável para toda a empresa através de uma visão 360º.

sistemaocbms

