
Política
Presidente do CRCAM encontra-se com candidatos 

Wilker Barreto e Eduardo Braga na CDLM  

Informativo On-Line CRCAM - Maio/Junho 2017     

Manoel Carlos de Oliveira Júnior 
Presidente do CRCAM 

Nos meses de maio e junho, os destaques dentre as atividades realizadas pelo CRCAM vão para o II 
Fórum Jovens Lideranças Contábeis, que trouxe como tema principal: "O novo perfil do 
profissional contábil no mundo moderno" e a atuação do Comitê de Combate à Corrupção e ao 
Caixa 2, reunindo todos os candidatos à eleição, em uma ação pública de comprometimento 
contra ilegalidades no pleito, por meio da assinatura de um termo de compromisso. A seguir, 
vamos rever as principais notícias deste período.

Em duas ocasiões, o Presidente do CRCAM, Manoel Júnior, esteve na Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Manaus (CDLM) onde participou de reuniões com a presença dos candidatos ao Governo 
Suplementar, o Vereador Wilker Barreto, e o Senador Eduardo Braga.



Candidatos assinam termo de compromisso contra Caixa 2 

Um dos propósitos do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 se cumpriu com a assinatura de 
um Termo de Compromisso por todos os candidatos ao pleito 2017, de não realizarem Caixa 2. O 
compromisso público ocorreu na sede do Sindicato dos Jornalistas, com a presença do CRCAM, da 
OAB/AM, dentre outras entidades que compõem o Comitê.
Neste período, o Comitê também esteve com a presidência do Tribunal Regional Eleitoral no 
Amazonas e a Procuradoria Regional Eleitoral.

  

Evento
 

II Fórum Jovens Lideranças Contábeis reúne grande público

A segunda edição do Fórum Jovens Lideranças Contábeis do CRCAM ocorreu no Centro de 
Convenções Manaus Plaza, reunindo 350 participantes, que usufruíram de várias palestras, como: 
“Formei, e Agora?”, além de entretenimentos e um desfecho com o humorista Márcio Braga.



  
Solenidade

 
Novos profissionais ingressam no Regional 

Um total de 147 profissionais ingressaram no CRCAM este ano, incluindo os últimos 44 novos 
contadores que receberam as suas carteiras, na cerimônia ocorrida na Faculdade La Salle. 

  

Responsabilidade social
 

Comissão Mulher Contabilista celebra
 Dia das Mães no Lar das Marias

Uma tarde agradável de grande confraternização promovida pela Comissão Mulher Contabilista 
do CRCAM abrilhantou a vida das mulheres em tratamento de câncer do Lar das Marias, em razão 
do Dia das Mães. A programação contou com palestra motivacional, entrega de presentes e coffee 
break. 



Fotos Legenda

Curso CPC, PME e IFRS para Pequenas e Médias Empresas

 é ministrado por Antônio Vargas Vieira

Grupo de Estudos aborda Governança Corporativa
 com contadora Leila Márcia Elias



Setor de Cobrança prevê alteração de Manual

 conforme Resoluções 1368/2011 e a 1280/2010

Coordenadora do PVCC AM, Andreza Martins, 
recebe aprimoramento no Federal 
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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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