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N 
o último dia 12 de janeiro, aniversário de Belém, o secular Teatro 

da Paz abriu suas portas, com a presença do Governador do Es-

tado, Simão Jatene, para o show de lançamento do segundo CD 

do médico, professor e Presidente da Sicoob Central Amazônia, Valdecir 

Palhares, onde os renomados  instrumentistas e compositores paraenses 

Luiz Pardal e Jacinto Kahwage, musicaram trechos da obra “um poema 

para Belém”, escrita há dez anos por Valdecir, para homenagear a cidade 

que o acolheu. 

   Nascido na cidade paulista de Bebedouro, Valdecir Palhares espalhou a 

semente do cooperativismo urbano no Estado do Pará, fomentando e in-

centivando a criação de mais de uma dezena de cooperativas de crédito 

que hoje integram o sistema Sicoob. Em todo o Brasil, Valdecir é reconhe-

cido como referência do cooperativismo de crédito e profundo conhecedor 

da história do movimento que vem transformando a relação homem/

capital.  

   No CD, cantores paraenses consagrados como Ivan Cardoso, Jeanne 

Darwich, Mário Mouzinho, Izabela Jatene, Juliana Sinimbú e outros, inter-

pretam as canções que nasceram da musicalização do poema do Presidente da Sicoob Central Amazônia, construída 

em ritmos regionais, entre eles o carimbo. As letras das músicas, abordando temas relacionados com a fauna,flora, mi-

tos e costumes do Pará, foram apreciadas e aplaudidas pelo público que lotou as dependências do Teatro da Paz.        

   A Sicoob Cooesa - uma das  cooperativas de crédito nascidas do apoio e incentivo do professor Palhares - festeja o 

sucesso do lançamento do CD que tem o cheiro do Pará.  

A  Cooperativa de serviços odontológicos Uniodonto 

Belém, encaminhou à Sicoob Cooesa o comuni-

cado do reajuste anual do plano que aquela instituição 

mantém com os associados de todas as Cooperativas 

de  Crédito do Estado do Pará, através de convênio 

intercooperativo. 

   Pela nova tabela apresentada pela Uniodonto, já in-

cluído os 9% do INSS, o valor mensal que hoje é da 

ordem de R$20,38 passa para R$22,69, a partir de 1º 

de fevereiro do ano em curso. A Siccob Cooesa já está 

providenciando o comunicado do reajuste para todos 

os associados que aderiram ao plano odontológico, 

para que possam se manifestar até o final do mês de 

janeiro, caso desejem fazer exclusões ou novas inclu-

sões no plano. 

   A parceria entre a Uniodonto e a Sicoob Cooesa já 

ultrapassou uma década de uma profícua e proveitosa 

relação intercooperativa, e vem se expandindo na me-

dida em que mais associados vão se integrando aos 

quadros da Cooperativa de Crédito que congrega os 

servidores públicos do Estado do Pará.  

A s novas cédulas do Real começaram a circular no último 

mês de dezembro, inicialmente com as notas de R$50 e 

R$100. Gradualmente serão produzidas a demais notas, e a 

expectativa do Banco Central é que nos próximos três anos 

todas as cédulas antigas sejam substituídas. 

   A renovação das cédulas do Real foram anunciadas em fe-

vereiro do ano passado, e o objetivo é deixar o dinheiro brasi-

leiro mais seguro e à prova de falsificação. As novas notas, 

inclusive, atendem a uma demanda dos deficientes visuais, 

que poderão identificá-las pelos seus tamanhos diferentes e 

pelas marcas táteis em relevo mais aprimoradas. 

 


