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O 
 Sistema Sicoob disponibilizou às Cooperativas de Crédito filiadas, material  de estu-
do com a finalidade de estimular a discussão em torno do processo de lavagem de 
dinheiro e financiamento das ações terroristas, tema que vem causando impactos 

negativos para a sociedade, e cuja responsabilidade também recai sobre os dirigentes res-
ponsáveis pela administração de instituições financeiras. 
   Através dessa instituições, organizações criminosas movimentam expressivos recursos 
cuja origem está relacionada a crimes como o narcotráfico, contrabando de armas e muni-
ções, extorsão, atos contra a administração pública e ao Sistema Financeiro Nacional. Para 
coibir esse crime, o Banco Central tem adotado um conjunto de regras que culminaram com 
a implantação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão de inteli-
gência responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às autoridades competentes as 
denúncias sobre as informações financeiras.  
   A Sicoob Cooesa, por força da lei 9.613/98, já adota diretrizes e procedimentos para evitar 
que sua estrutura seja utilizada em operações de lavagem de dinheiro.Operações com movi-
mentação atípica são imediatamente informadas às áreas responsáveis pela Gestão de Pre-

venção à Lavagem de Dinheiro. Essa atitude que, em um primeiro momento pode parecer antipática para o associado, é 
uma garantia a mais de segurança para a própria instituição da qual o associado é um dos proprietários. 
   O material disponibilizado pelo Sistema contém o primeiro treinamento de capacitação do projeto de ensino à distância  
Sicoob Educanet, que deve ser “frequentado” por todos os dirigentes e funcionários das Cooperativas de Crédito, em 
cumprimento ao que determina a Circular 3.461/2009, do Banco Central, que dispõe sobre a capacitação obrigatória de 
todos os dirigentes e funcionários de instituições financeiras no sentido de combater crimes de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores. 
   O conteúdo do curso inclui: características da lavagem de dinheiro; organismo de prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro; responsabilidade dos componentes organizacionais da cooperativa; atividades a serem executadas pela coope-
rativa na prevenção à lavagem de dinheiro. Todos os Conselheiros e os Colaboradores da Sicoob Cooesa já estão ins-
critos no curso que, ao final, irá gerar um certificado de conclusão.  

N 
este sábado foi realizada a festa de encerramento do XIX Festi-

val de Arte da Assembléia Legislativa - FEART, evento cultural 

que conta com o patrocínio da Sicoob Cooesa. Realizado duran-

te todo o ano, com a promoção de oficinas diversas, o festival premia as 

melhores obras dos servidores do Poder Legislativo paraense nas cate-

gorias de artes plásticas, contos, poesia e música.  

   No encerramento (fotos), a categoria “música” premiou o servidor Tiago 

Torres. Para o XX Feart, em 2011, a Cooperativa já fechou parceria com 

a coordenação do evento.  


