
O Presidente do CRCAM, contador Manoel Júnior participou de entrevistas para programas da

Rádio CBN, TV Amazonas, Amazon Sat, TV A Crítica – Programa Manhã no ar, TV Cultura, jornal

impresso Diário do Amazonas, Jornal A Crítica e Sites Fato Amazônico, Diário do Amazonas On

line, A Crítica On line, G1 Amazonas, Portal Amazonas, dentre outros, falando sobre o período de

Declaração do Imposto de Renda e do projeto realizado pelo Regional há 5 anos, o Plantão Tira

Dúvidas, ocorrido no Shopping Studio 5

Imprensa

Informativo On-Line CRCAM - Março/Abril 2017     

 Março e Abril foram meses de muita ação para o CRCAM que encampou, pelo quinto ano
consecutivo, o Plantão Tira Dúvidas Imposto de Renda Pessoa Física, mobilizando profissionais

voluntários para orientar o público contribuinte, num shopping da cidade.

Outra ação paralela ocorreu junto aos veículos de comunicação, por meio de entrevistas
esclarecedoras sobre o mesmo assunto. O bimestre também presenteou as mulheres contábeis com
um evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher promovido pela Comissão Mulher Contabilista.

E o CRCAM, entrou na pauta da Câmara Municipal de Manaus (CCM), a fim de ajudar no
acompanhamento do cálculo aplicado a tarifa de ônibus, bem como auxiliou a Controladoria Geral

da União (CGU), no combate a corrupção. Vamos rever os destaques do bimestre.

Manoel Carlos de Oliveira Júnior  
Presidente do CRCAM 



 Tarifa de ônibus

Os contadores do CRCAM reuniramse em várias ocasiões no auditório da sede do Regional, para

analisar o cálculo aplicado ao aumento da tarifa de ônibus, a pedido do Vereador Fransuá Matos,

representando a Câmara Municipal de Manaus.

.

 TV A Crítica entrevista Presidente do CRCAM

VEJA OUTRAS MATÉRIAS NA EDIÇÃO ON-LINE:

Jornal A Crítica de domingo publica matéria com Pres. do CRCAM

CRCAM alerta para o período de prestação de contas com a Receita

Presidente grava dicas sobre imposto para Rádio CBN Manaus

Conselho de Contabilidade do AM alerta para período de declaração do Imposto de Renda

Jornal do Comércio fala sobre CRCAM e imposto de renda

Bom Dia Amazonia de terça-feira exibe entrevista com Presidente Manoel

Contadores atendem domingo no Plantão



Uma tarde de excepcional conhecimento e confraternização foi oferecido pelo CRCAM, por meio da

programação contou com a presença da renomada contadora e advogada Tania Gurgel,  da

psicóloga Camila Lima, da esteticista Bruna Cortesão, além de sorteio de brindes, cofeebreak,

dentre outras atividades planejadas para homenagear as mulheres da Contabilidade. O evento

ocorreu no auditório do Instituto de Especialização do Amazonas  ESP, no Millenium Shopping.

 CGU e CRCAM

Manaus foi escolhida para ser o primeiro local de divulgação do PróÉtica 2017, um programa do

Governo Federal que busca reconhecer empresas que investem em medidas de prevenção e

combate à corrupção. O Ministro da Transparência, Fiscalização e ControladoriaGeral da União

(CGU), Torquato Jardim, veio à Manaus, exclusivamente para o lançamento do programa. O

Presidente do CRCAM, Manoel Júnior, foi um dos convidados, representando a classe contábil. O

evento ocorreu no auditório da Suframa.

Mês da Mulher



 Investimentos

A Câmara de Desenvolvimento Profissional (Desenprof) do CRCAM realizou o curso "Lucro real e

neutralidade fiscal", na Faculdade Estácio, com a presença do instrutor, contador Filemon Oliveira.

 

A coordenadora do setor de Fiscalização do CRCAM, Ana Cristina de Souza Cabral e a fiscal Evelyn

Paula de Oliveira estiveram nos Municípios de Tabatinga e Benjamim Constant, cumprindo o plano

de fiscalização programado pelo setor. Durante a visita ocorreu a troca do cargo de Delegado do

Regional no Município de Tabatinga ocupado, até então, por Maria Aparecida, para o novo titular da

função, José Carlos Boese Falcão.



A Comissão Jovens Lideranças Contábeis do CRCAM teve grande destaque na Edição Especial do

informativo do Conselho Federal. Na publicação, a Comissão apresenta várias ações desenvolvidas

este ano.

 

O curso sobre "Alterações para declaração imposto de renda pessoa física" atendeu a necessidade

dos profissionais, que lotaram a sala de aula da Faculdade Estácio, onde o auditor da Receita

Federal Jansen Brito, ministrou as novidades para esse ano.

 Comissão Jovem



 

  Embaixador da Conescap

O lançamento oficial da 17ª Conescap ocorrido no hotel Tiwa Eco Resort, reuniu diversas

autoridades do meio contábil. Na ocasião, o Presidente do CRCAM, Manoel Júnior, foi nomeado

embaixador da Conescap, marcada para novembro deste ano.

 



 FOTOS LEGENDA

ENTREGA DE CARTEIRAS: 29 profissionais ingressaram no CRCAM 

 

 REFORMA TRABALHISTA: Audiência pública na Assembleia Legislativa teve participação do

CRCAM 



SPED ECD E ECF: Especialista Angelo Costa palestrou curso em Manaus e Manacapuru

 

  21º CBC: Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entrega chave simbólica da cidade à

Comissão avaliadora do Federal. A visita teve objetivo de conhecer a possível capital

escolhida para sediar o 21° Congresso Brasileiro de Contabilidade de 2020.
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BAIXE ESTA EDIÇÃO EM PDF

CRCAM - Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas 

Rua dos Japoneses, nº 27 - Parque 10, Manaus-AM, Brasil  

Fones: (92) 3236-8319 / 3236-8952 /3236-8718 / 3236-8117 

 

Assessora de Comunicação: Dione Santana 

Rua dos Japoneses, nº 27 - Parque 10 - CEP 69054-650 - Manaus - AM - Brasil

(92) 3236-8319 / 3236-8952 / 3236-8718 / 3236-8117

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17 horas.
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