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C 
umprindo dispositivo da Resolução do BACEN nº 2.554/98, a Central 
Amazônia iniciou na última semana o processo de auditoria interna da 
Sicoob Cooesa, com o objetivo de fazer a verificação dos procedi-

mentos adotados pela administração da cooperativa, no que diz respeito aos 
seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais, assim 
como o cumprimento das normas legais e regulamentares. 
   Todas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil, são obrigadas a manter controles internos 
voltados para as atividades por elas desenvolvidas. No âmbito das cooperati-
vas de crédito, cabe às Centrais realizar auditorias internas em suas filiadas.  
   Conceitualmente, o controle interno é definido como sendo todos os instru-

mentos da organização, destinados à vigilância, fiscalização e administração, que se verificam dentro da empresa e 
que produzam reflexos em seu patrimônio. Portanto, a auditoria periódica da Central Amazônia sobre as cooperativas, 
longe de  se constituir em intromissão indevida, é um procedimento fundamental para o alcance dos objetivos preesta-
belecidos, para que estes não sejam desviados. Por outro lado, o resultado da auditoria pode e deve, inclusive, ser um 
instrumento para que a Central Amazônia, com a responsabilidade que tem de zelar pela unidade do sistema, planeje 
suas ações de forma a atender com mais efetividade as carências e peculiaridades de cada cooperativa filiada, inclusi-
ve no momento da elaboração das suas regulamentações e orientações.  
   A Sicoob Cooesa já dispõe de um controle interno próprio em seu organograma, cuja função é exercida por uma 
funcionária com formação profissional na área, responsável pelo acompanhamento sistemático das atividades desen-
volvidas pela cooperativa, avaliando de forma independente se os objetivos da instituição estão sendo alcançados. 
   O relatório final da auditoria que está sendo realizada, uma vez concluído, ficará à disposição dos associados no site 
da Sicoob Cooesa. 

C 
om o objetivo de esclarecer os dirigentes das 

cooperativas filiadas, sobre o papel do con-

trole interno e explicar a metodologia da au-

ditoria realizada pelo órgão centralizador das Coope-

rativas de Crédito do Pará, a Central Amazônia trou-

xe a Belém a Gerente de Auditoria do Sistema Sico-

ob, Sylvia Serabion Ferreira. 

   A reunião ocorreu na última quarta-feira, no auditó-

rio da sede da Central, com a presença de um gran-

de número de diretores e colaboradores das Coope-

rativas. A experiência e conhecimentos da palestran-

te foram fundamentais para conduzir o encontro, di-

ante da constatação de que, efetivamente, o tema 

“controle interno” ainda é pouco compreendido no 

âmbito das cooperativas, gerando  descontentamen-

tos e  dúvidas relacionadas com os relatórios gera-

dos nas auditorias promovidas pela Central.  

   Em meio a inúmeros questionamentos e reclama-

ções, Sylvia Serabion direcionou sua explanação 

para os aspectos técnicos e jurídicos dos controles 

internos, acentuando o seu caráter de instrumento 

fundamental para impulsionar o sucesso dos negó-

cios da cooperativa, com eficácia e eficiência das 

operações e cumprimento das leis e regulamentos.   

C onsiderado como um clássico do cinema mundial, lança-

do em 1946, o filme “A FELICIDADE NÃO SE COM-

PRA” , do Diretor Frank Capra é um hino à amizade e uma 

demonstração explícita da importância da solidariedade e aju-

da mútua no combate ao capitalismo selvagem.  

   O filme se desenvolve na cidadezinha americana de Bed-

ford Falls, e conta a história de George Bailey (James Ste-

wart) que sempre ajudou a todos enquanto presidente da Co-

operativa de Crédito Imobiliário da cidade e, na véspera do 

Natal, tenta se suicidar saltando de uma ponte, em razão das 

armações do banqueiro capi-

talista Henry Potter (Lionel 

Barrymore) que insiste em 

fechar a cooperativa.  

    Obra das mais importantes 

do cinema americano, “A feli-

cidade não se compra” é um 

filme para ser visto por todos 

os que enxergam, no coope-

rativismo, o caminho para 

uma vida digna, solidária e 

com justiça social.    


