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da AIC para representar 
o Brasil na entidade 

FBC inaugura sede própria
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O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) recebeu em sua sede, 
em Brasília, no dia 9 de dezem-
bro, a solenidade de premiação 
da 10ª edição do Prêmio Ges-
tor Eficiente da Merenda Esco-
lar, uma iniciativa da Organiza-
ção Não Governamental (ONG) 

Ação Fome Zero, presidida pelo 
contador Antoninho Marmo 
Trevisan. Representantes das 26 
prefeituras premiadas, três mi-
nistros de Estado e autoridades 
da classe contábil brasileira par-
ticiparam da cerimônia.
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Realizado num transatlântico, o 
IX ENMC reuniu 2 mil profissionais
No evento foi discutido temas ligados ao cotidiano das profissionais página 11 a 15

Em janeiro de 2010, quando assumiu a presidência do CFC, o contador Juarez Domingues Carneiro disse que 
um dos seus compromissos com a classe contábil seria a projeção da contabilidade no cenário contábil mundial. 
Fato que aconteceria em 2011 com a presidência do Glenif, por dois anos. Outro momento marcante foi a san-
ção da Lei n.º 12.249/10 que se tornou um marco na história do Conselho Federal de Contabilidade.  página 6 a 9

Juarez domingues enCerra mandato Com muitas Conquistas

Foto: Robson Cesco

A Solenidade de abertura foi realizada no teatro do MSC Preziosa
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Escrevo este último Editorial, despe-
dindo-me da Presidência  do maior órgão 
da classe contábil brasileira. Sem dúvida, 
foram quatros anos de muitas conquistas e 
vitórias que entrarão na história da Conta-
bilidade brasileira. 

Sinto que meu dever como presidente 
foi cumprido ao relembrar momentos tão 
dignificantes que enalteceram a classe con-
tábil. Lembrarei com carinho do empenho e 
dedicação de todos aqueles que acreditaram 
no nosso propósito: o de tornar a profissão 
contábil uma das mais importantes do País. 

Uma das grandes marcas da minha gestão foi a campanha Ano da Contabilidade no Bra-
sil e agradeço a todos aqueles que acreditaram neste sonho. Tenho a certeza de que as próxi-
mas gestões darão a continuidade nessa importante iniciativa, que busca, principalmente, 
a valorização da nossa categoria perante a sociedade. 

Quero parabenizar a presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Maria 
Clara Cavalcante Bugarim, que irá ocupar a vice-presidência da Associação Interamericana 
de Contabilidade (AIC). Esta é mais uma importante oportunidade para discutirmos e con-
tribuirmos para a Contabilidade na América Latina. Na AIC, também assumo o cargo de di-
retor nacional, para representar o Brasil na entidade. 

Outro grande momento do Sistema CFC/CRCs neste ano que se finda foi a 9ª edição do 
Encontro Nacional da Mulher Contabilista, realizado pela primeira vez a bordo de um tran-
satlântico, já considerado o melhor e mais bem-sucedido Encontro já realizado para a classe. 
O evento esbanjou criatividade e profissionalismo. Meus sinceros agradecimentos a todos 
os envolvidos neste grande evento, em especial a Academia Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon) e a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC).

A parceria e o apoio foram fundamentais para o sucesso da gestão que se encerra. Serei 
eternamente grato pela confiança em mim depositada.

Uma nova etapa se iniciará em 2014, onde novos gestores irão comandar o Conselho 
Federal de Contabilidade. Que Deus os abençoe nessa próxima jornada.

Não direi adeus, mas, sim, um até logo!

Boa leitura!
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Três ministros de Estado compareceram ao evento para fazer a premiação

Entrega do Prêmio Gestor Eficiente 
da Merenda Escolar é realizada no CFC 

Por Maristela Girotto

O CONSELhO FEDERAL DE CONTABI-
LIDADE (CFC) recebeu em sua sede, em 
Brasília, no dia 9 de dezembro, a soleni-
dade de premiação da 10ª edição do Prê-
mio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, 
uma iniciativa da Organização Não Gover-
namental (ONG) Ação Fome Zero, presidi-
da pelo contador Antoninho Marmo Tre-
visan. Representantes das 26 prefeituras 
premiadas, três ministros de Estado e au-
toridades da classe contábil brasileira par-
ticiparam da cerimônia, que contou com o 
apoio do CFC, da Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis (Abracicon) e da Fun-
dação Brasileira de Contabilidade (FBC), 
entre outras entidades.

Os ministros que participaram da ce-
rimônia foram Gleisi hoffmann, minis-
tra-chefe da Casa Civil, representando a 
Presidente da República, Dilma Rousseff; 
Aloizio Mercadante, da Educação; e Tere-
za Campello, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.

Na abertura, o presidente do CFC, Jua-
rez Domingues Carneiro, deu as boas-vin-
das aos participantes. “Esta é a casa dos 
profissionais da Contabilidade, e receber 
esta importante solenidade, especialmen-
te este ano – o Ano da Contabilidade no 
Brasil –, deixa orgulhosa toda a classe con-
tábil brasileira”, disse.

“Não teríamos forma mais concreta, 
mais orgulhosa, de fechar este ano do que 
realizando esta cerimônia de entrega do Prê-
mio Gestor Eficiente da Merenda escolar”, 
afirmou ainda Juarez Carneiro, lembrando 
que essa foi a primeira ocasião em que três 
ministros de Estado compareceram, conjun-
tamente, a uma solenidade no CFC.

O presidente do CFC também fez refe-
rência especial ao trabalho desenvolvido por 
Antoninho Marmo Trevisan.

Para o presidente da Ação Fome Zero, 
a melhor maneira de educar bem as crian-
ças é começar alimentando-as bem. Além 
de falar sobre a importância da merenda 
escolar e da atuação da ONG, Antoninho 
Trevisan recordou que a parceria da clas-

>> ação fome zero

Juarez Carneiro, presidente do CFC; Tereza Campello, Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Gleisi Hoffmann, Ministra-chefe da Casa Civil e Aloizio 
Mercadante, Ministro da Educação

Autoridades e líderes contábeis

Foto: Divulgação CFC

Foto: Divulgação CFC

se contábil com o Governo federal, na área 
social, começou em 2008, quando o presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva participou 
do 18º Congresso Brasileiro de Contabili-
dade, em Gramado-RS. “Lá no Sul, dian-
te de quase seis mil profissionais, assina-
mos um convênio e, assim, conseguimos 
ter hoje 3.400 voluntários da Contabili-
dade nos apoiando nos Conselhos de Ali-
mentação Escolar”, afirmou. Os números 

referidos por Trevisan são do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).

Após a entrega dos prêmios aos prefei-
tos e representantes das 26 prefeituras, os 
ministros Aloizio Mercadante e Gleisi hoff-
mann também discursaram e enalteceram a 
relevância da merenda escolar e do Prêmio 
Gestor Eficiente da Merenda Escolar.

Para conhecer as prefeituras vencedoras, 
acesse www.cfc.org.br.
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A posse ocorreu durante a XXX Conferência da Associação Interamericana de Contabilidade

Juarez Carneiro e Maria Clara Bugarim 
são eleitos membros da AIC

Por Maristela Girotto

DURANTE A XXX CONFERêNCIA da Asso-
ciação Interamericana de Contabilidade (AIC), 
que aconteceu em Punta del Leste, Uruguai, de 
1º a 3 de dezembro, o presidente do CFC, Ju-
arez Domingues Carneiro, foi designado dire-
tor Nacional da AIC, para representar o Brasil 
na entidade. O CFC, como organismo patro-
cinador da Associação, possui a prerrogativa 
de indicar membro da Diretoria da entidade.

Além disso, a vice-presidente de Desen-
volvimento Profissional e Institucional do 
CFC, Maria Clara Cavalcante Bugarim, foi 
eleita, no dia 30 de novembro, pela Junta 
de Governo da AIC, vice-presidente de Rela-
ções Institucionais da Associação pan-ame-
ricana. No dia 2 de dezembro, Maria Clara  
participou da primeira reunião do Comitê 
Executivo, quando foi discutido o planeja-
mento estratégico da AIC para o período 
2013/2017.

“Esta é mais uma importante oportuni-
dade de o Brasil participar das discussões e 
decisões da área contábil na América Lati-
na”, afirmou Juarez Carneiro, lembrando a 
contribuição do CFC na fundação do Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera (Glenif), do qual foi 
presidente até julho deste ano.

Para Maria Clara Bugarim, ocupar uma 
vice-presidência da Associação Interamerica-
na de Contabilidade é um fato da maior rele-
vância para a classe contábil brasileira, uma 
vez que, atualmente, a Contabilidade está 
globalizada, e as entidades representativas 
da área precisam atuar da mesma forma.

A XXX Conferência da Associação Inte-
ramericana de Contabilidade foi aberta no 

dia 1º, com representantes de entidades in-
ternacionais da área, como a Federação In-
ternacional dos Contadores (Ifac, na sigla 
em inglês), do Comitê de Normas Interna-
cionais de Contabilidade (Iasb), do Glenif 
e do Comitê de Integração Latino Europa-
-América (Cilea), entre outras. No último 
dia da Conferência, o presidente do CFC 
ministrou palestra sobre a campanha de 
valorização da classe “2013: Ano da Con-
tabilidade no Brasil”.

>> américa latina

Foto: Divulgação CFC

Maria Clara Bugarim durante ato de posse com os ex-presidentes da AIC
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Para os representantes da classe, o espaço é uma oportunidade de expandir as atividades da entidade

Fundação inaugura sede própria

Fachada do prédio onde se localiza a sede da FBC

José Martonio Alves Coelho, presidente da FBC; Maria Clara Bugarim, presidente da 
Abracicon; José Antonio de França, ex-presidente da FBC; Alcedino Gomes Barbosa, 
ex-presidente do CFC

Foto: Robson Cesco

Foto: Robson Cesco

Por Maristela Girotto

A FUNDAçãO BRASILEIRA DE CONTABI-
LIDADE (FBC), entidade que tem o objetivo 
principal de fomentar o desenvolvimento da 
Ciência Contábil, deu mais um importan-
te passo em direção ao seu fortalecimento 
institucional, no dia 10 de dezembro, com 
a inauguração de sua sede própria, em Bra-
sília. Para o presidente José Martonio Alves 
Coelho, essa é uma conquista que vinha sen-
do planejada havia anos e representa a possi-
bilidade de expansão das atividades da FBC.

A Fundação Brasileira de Contabilidade 
é uma entidade de natureza cultural, com 
personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos. A nova sede da Funda-
ção possui oito salas, divididas em um es-
paço de 214 metros quadrados, e se localiza 
no edifício Barão do Rio Branco, quadra 1, 
Setor de Indústrias Gráficas (SIG), na ca-
pital federal.

A FBC é administrada por uma Dire-
toria, que é composta por um presidente 
e cinco diretores – Administrativo, Finan-
ceiro, Executivo, de Operações ede Ensino e 
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. O atu-
al presidente da Fundação, José Martonio, 
encerra o mandato em 31 de dezembro des-
te ano de 2013.

a Fundação – Fundada em 3 de novem-
bro de 1997, o primeiro presidente da FBC 
foi José Maria Martins Mendes (1998 a 
2001), sendo que o Conselho Curador, na 
época, era presidido por Ivan Carlos Gatti. 
Até José Martonio Alves Coelho, os demais 
presidentes da Fundação foram Maria Cla-
ra Cavalcante Bugarim (2002 a 2005) e José 
Antonio de França (2006 a 2009).

Criada pelo idealismo de dirigentes da 
classe para realizar ações de fortalecimento 
da Ciência Contábil, a FBC busca: promover 
e subsidiar programas de ensino, pesquisa, 
pós-graduação e extensão na área da con-
tabilidade; estimular e coordenar a produ-
ção científica na área contábil por meio de 
publicações de livros, revistas e periódicos; 
promover estudos e análises técnicas de seg-
mentos econômicos e sociais em demons-
trações contábeis para divulgação à socie-
dade brasileira; e exercer e divulgar outras 

cional da Mulher Contabilista e do Encontro 
Nacional de Coordenadores e professores de 
Cursos de Ciências Contábeis, entre outros.

A proposta de trabalho da FBC é com-
posta por três linhas principais de ação: 
Educação Continuada – aprimoramento 
acadêmico, cultural e científico do contabi-
lista; Valorização Profissional – promoção 
da profissão, do profissional e da projeção 
contábil no País e no exterior; e Encontros e 
Representações – participação em reuniões 
e eventos do sistema contábil brasileiro de 
membros dos órgãos deliberativos e consul-
tivos e seus representantes.

Para saber mais sobre a atuação da 
FBC, os profissionais da Contabilidade po-
dem visitar o site www.fbc.org.br. Por meio 
do endereço eletrônico, podem ser acessa-
das informações gerais sobre o trabalho 
da Fundação e, inclusive, sobre as publica-
ções on-line (que podem ser baixadas gra-
tuitamente)e sobre a venda de livros.

>> fBc

atividades que signifiquem contribuição 
para o desenvolvimento técnico, científico, 
cultural e de promoção da contabilidade.

Para a realização de seus objetivos, a 
FBC conta, atualmente, com parcerias com 
o Sistema CFC/CRCs, a Associação Nacio-
nal de Procuradores e Promotores de Jus-
tiça de Fundações e Entidades de Interes-
se Social (Profis), o Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA), a 
Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui 
Barbosa (IRB).

Por meio da parceria com o CFC, a Fun-
dação é responsável pela elaboração e apli-
cação das provas do Exame de Suficiência, 
a partir de 2011. Além disso, a FBC realiza 
concursos públicos para os Conselhos Re-
gionais de Contabilidade (CRCs).

A FBC também vem apoiando e realizan-
do, juntamente com o CFC, eventos de des-
taque no País, a exemplo do Encontro Na-
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Em meio a muitos desafios, a Contabilidade atingiu reconhecimento internacional nos últimos anos

Juarez Domingues Carneiro encerra quatro anos 
de mandato com muitas conquistas para a classe

Juarez Domingues Carneiro, presidente 
do CFC (gestão 2010 - 2013)

>> retrospectiva

Foto: Divulgação CFC

Foto: Divulgação CFC

A mesa de cerimônia foi composta por representantes dos poderes Legislativo e 
Executivo e demais líderes contábeis

Cerimônia de posse – Realizada no 
dia 24 de fevereiro de 2010, em Brasília 
(DF), a Diretoria do Conselho Federal de 
Contabilidade realizou a cerimônia de 
posse. Durante a solenidade, foram di-
plomados os novos conselheiros e os de-
mais membros que compõem o Conse-
lho Diretor. O ministro da Previdência 
Social, José Pimentel, compareceu para 
representar o Governo federal. Por par-
te do Congresso Nacional, também hou-
ve uma grande manifestação de apoio à 
nova Presidência do CFC.

Por Fabrício Santos e Telma Martes

EM JANEIRO DE 2010, quando assumiu a Presidência do CFC, o con-

tador Juarez Domingues Carneiro disse que um dos seus compromissos 

para com a classe contábil seria a projeção da Contabilidade no cenário 

contábil mundial, fato que aconteceria em 2011 com a Presidência do Gle-

nif, por dois anos. Outros momentos marcantes foram a sanção da Lei n.º 

12.249/10, que se tornou um marco na história do Conselho Federal de 

Contabilidade,  e o lançamento da Campanha 2013: Ano da Contabilida-

de no Brasil, que progrediu a cada passo nessa gestão. Acompanhe, nessa 

retrospectiva, algumas das conquistas mais importantes que fizeram his-

tória no Sistema CFC/CRCs.
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Juarez Domingues Carneiro encerra quatro anos 
de mandato com muitas conquistas para a classe

CFC e oaB unem-se Contra a Cor-
rupção eleitoral – Os presidentes do 
CFC e da FBC participaram de reunião com 
o presidente do Conselho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Ophir Cavalcante, para 
discutirem sobre o combate à corrupção e 
a fiscalização na prestação de contas eleito-
rais. “O movimento contábil está cada vez 
mais preocupado em levar a transparência 
à sociedade, no que diz respeito à prestação 
de contas”, afirmou Juarez. 

ContaBilistas são homenageados 
no senado Federal – “Este dia mar-
cará a história da Contabilidade no Brasil 
porque, pela primeira vez, esta Casa parou 
para homenagear a importância desses pro-
fissionais”, afirmou o senador João Vicente 
Claudino, durante o discurso na Sessão So-
lene no Dia do Profissional da Contabilida-
de, realizada no Plenário do Senado Fede-
ral. O presidente do CFC, Juarez Carneiro, 
ao representar a classe contábil, agradeceu a 
homenagem e falou a respeito de várias con-
quistas que vêm contribuindo, ao longo do 
tempo, para a evolução da profissão.

lei n.º 12.249/10 institui BeneFíCios à 
Classe ContáBil – No dia 11 de junho de 
2010, o Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, sancionou a Lei n.º 12.249/10, 
consolidando mais uma grande conquista – 
senão uma das mais importantes – da classe 
contábil brasileira. Com a Lei, o CFC passa 
a regular acerca dos princípios contábeis, do 
Exame de Suficiência, do cadastro de qualifi-
cação técnica e dos programas de educação 
continuada e editar normas brasileiras de 
contabilidade de natureza técnica e profis-
sional. Além disso, a Lei amplia a fiscalização 
no aspecto ético-disciplinar com o poder de 
cassação do exercício profissional.

presidente lula reCeBe homena-
gem da Classe – O Presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, participou 
do encerramento do Seminário da Lei n.º 
12.249/10 – Novas Diretrizes para o Siste-
ma Contábil Brasileiro, realizado em Brasília 
(DF), no mês de agosto. A solenidade con-
tou também com a presença do Vice-presi-
dente da República, José Alencar, e do secre-
tário-executivo do Ministério da Fazenda, 
Nelson Machado, entre outras autoridades. 
O CFC, representando todos os CRCs e os 
profissionais da Contabilidade, prestou uma 
homenagem ao presidente Lula pela sanção 
da referida Lei.

seminário latino-ameriCano de 
adoção de iFrs: avanços e desaFios 
–Realizado na sede do CFC, em Brasília 
(DF), o Seminário contou com a presença 
do presidente do International Accounting 
Standards Board (Iasb), David Tweedie, e de 

Juarez Carneiro e Ophir Cavalcante

Foto: Divulgação CFC

Juarez Carneiro, Maria Clara Bugarim, 
Luiz Inácio Lula da Silva e José Martonio

Foto: Ricardo Stuckert

Ao centro, o senador João Vicente 
Claudino e os demais representantes do 
Sistema CFC/CRCs

Foto: Divulgação CFC

Lula agradeceu a homenagem recebida 
da classe contábil

Foto: Robson Cesco
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outras autoridades de entidades regulado-
ras do Brasil, Argentina, Chile, Venezue-
la e México. O evento teve como objetivo 
discutir os avanços e os desafios enfrenta-
dos pelos países latino-americanos nesses 
primeiros anos de adoção das normas in-
ternacionais de Contabilidade (IFRS). Um 
dos grandes destaques do Seminário foi a 
presença do membro do Conselho Curador 
da Fundação IFRS, Pedro Malan, que profe-
riu a palestra “Visão do Comitê e Visão dos 
Curadores”. Cerca de 250 pessoas partici-
param do evento.

viii enContro naCional da mulher 
ContaBilista – Cerca de dois mil pro-
fissionais participaram da oitava edição 
do Encontro, realizada em Caldas Novas 
(GO). A contadora Maria Clara Cavalcan-
te Bugarim disse que “o evento fortalece a 
união dos contabilistas”. O presidente Ju-
arez, disse, por sua vez, que o evento une 
a beleza, a ternura e a inteligência da mu-
lher contabilista, destacando ainda, o tra-
balho do Sistema CFC/CRCs na realização 
de eventos que levam a linguagem univer-
sal da Contabilidade a todos os profissio-
nais. O evento contou com palestrantes de 
renome nacional e internacional. Desta-
ques para a palestra do Maestro João Car-
los Martins e para a mesa redonda “O Bra-
sil rumo à Convergência”.

gleniF – O Grupo de Emissores de Normas 
Contábeis de Países da América Latina (Gle-
nif) tem como objetivo trabalhar em parce-
ria com o Iasb em aspectos técnicos, res-
peitando a soberania nacional de cada país 
membro; promover a adoção da convergên-
cia das normas internacionais emitidas pelo 
Iasb; cooperar com governos, reguladores e 
outras organizações regionais, nacionais e 
internacionais que contribuam para a me-
lhor qualidade financeira dos estados; e co-
laborar com a difusão de normas emitidas 
pelo Iasb. O contador Juarez Domingues 
Carneiro foi eleito por unanimidade presi-
dente do grupo. Para Juarez, “este foi, sem 
dúvida, um dia histórico, um grande passo 
dado pela Contabilidade brasileira, pois pas-
saremos a ter voz perante os outros países.”

maniFesto em deFesa de Comissão da 
verdade – O presidente do CFC participou de 
Ato Público em defesa de Comissão da Verdade. 
O convite, feito pelo presidente da OAB Fede-
ral, Ophir Cavalcante, teve como objetivo fazer 
um apelo aos líderes governistas e à Presidên-
cia da Câmara que aprovem o projeto de lei n.º 
7.367/2010, que cria a Comissão da Verdade. 

A ministra da Secretaria dos Direitos hu-
manos da Presidência da República, Maria 
do Rosário, também participou da reunião. 
Segundo Juarez, “participar desse momen-
to histórico foi de suma importância, pois o 
País está se construindo em bases que per-
mitam mostrar as futuras gerações o que foi 
feito sem omissão por aqueles que tiveram 
oportunidades de presidir e liderar institui-
ções no Brasil”.

CFC, FBC e aiCpa realizam reunião 
nos eua – Equipes de trabalho do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), da Fun-
dação Brasileira de Contabilidade (FBC) e 
do American Institute of Certifield Public Ac-
countants (AICPA) – Instituto Americano 
de Contadores Públicos Certificados, em 
Durham/Carolina do Norte, nos Estados 
Unidos, para discutir assuntos previstos no 
convênio firmado entre as entidades. O pre-
sidente do CFC, Juarez Domingues Carnei-
ro, participou da abertura da reunião, por 
meio de teleconferência e destacou a impor-
tância do trabalho conjunto e a necessidade 
do planejamento detalhado das ações a se-
rem desenvolvidas.

David Tweedie, presidente do International 
Accounting Standards Board (Iasb) e 
Juarez Carneiro, presidente do CFC

Foto: Robson Cesco

Maria Clara Bugarim,  Ivan Garcia Pires, 
Juarez Carneiro, José Martonio Alves Coelho

Foto: Robson Cesco

Felipe Pérez Cervantes, Director Glenif, 
Jorge Gil, vice-presidente do Glenif e 
Juarez Carneiro, presidente do Glenif

Foto: Divulgação CFC

Juarez Carneiro, Maria do Rosário,
Ophir Cavalcante

Foto: Divulgação CFC

Membros do CFC, FBC e AICPA

Foto: Divulgação CFC



www.portalcfc.org.br/jornal Jornal do CFC | outubro/novembro/dezembro | 9www.portalcfc.org.br/jornal Jornal do CFC | outubro/novembro/dezembro | 9

19º Congresso Brasileiro de Conta-
Bilidade – O 19º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade (CBC) foi realizado - pela pri-
meira vez no norte do País - entre os dias 26 
e 29 de agosto de 2012 e contou com a parti-
cipação de cinco mil pessoas. Entre os pales-
trantes do Congresso, estava o 42º presiden-
te dos Estados Unidos, Bill Clinton. Com o 
lema “Contabilidade para o Desenvolvimen-
to Sustentável”, o 19º CBC transformou a ci-
dade de Belém em um núcleo voltado para 
o aperfeiçoamento das Ciências Contábeis. 

Além do presidente do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, Juarez Domingues 
Carneiro, que em seu discurso mencionou a 
importância do Congresso e afirmou que “fa-
lar em contabilidade é pensar em sustenta-
bilidade”, compuseram a mesa de honra res-
peitáveis nomes da Contabilidade nacional 
e internacional, políticos e personalidades. 
A programação foi composta por palestras, 
painéis e apresentações de trabalhos científi-
cos e técnicos. Com um temário rico, o even-
to teve por objetivo discutir a evolução da 
classe contábil.

iii seminário internaCional de 
ContaBilidade púBliCa e 4º Fórum 
naCional de gestão e ContaBilida-
de púBliCas – O III Encontro Internacio-
nal de Contabilidade Pública e o 4º Forum 
Nacional de Gestão e Contabilidade Públi-
cas foram realizados, conjuntamente, em 
Belo horizonte (MG), entre os dias 7 e 9 
de novembro. Participaram da solenidade 

Everildo Bento, Verônica Souto Maior, Juarez Carneiro, Marcelo França e Ivan Echeverria

Foto: Divulgação CRCMG

Foto: Robson Cesco

Foto: Robson Cesco

Foto: Robson Cesco

Mesa de honra composta por líderes 
nacionais e internacionais

Foto: Robson Cesco

de abertura, presidentes e conselheiros do 
CFC e do CRCMG e representantes ligados 
à contabilidade pública brasileira.

O Seminário Internacional de Contabi-
lidade Pública teve por objetivo apresentar 
e discutir o estágio atual da contabilidade 
pública nos cenários nacional e internacio-

nal e seu impacto no aprimoramento da ges-
tão pública. Além de promover a atualização 
dos profissionais que atuam na administra-
ção pública federal, estadual e municipal, o 
evento visou à harmonização de conceitos 
e ao alinhamento de diretrizes estratégicas 
que norteiam a contabilidade pública.

Juarez Carneiro recebe homenagem no 
19º CBC

Juarez Carneiro e o ex-presidente do EUA, 
Bill Clinton

Juarez discursando no Senado Federal
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Na reunião Juarez Domingues Carneiro prestou homanagem ao presidente da IFAC

Reunião na Ifac reúne CFC
e entidades brasileiras 
Por Maristela Girotto

UMA SéRIE DE TEMAS que dizem respeito 
à Contabilidade mundial fez parte da pau-
ta de reunião realizada na sede da Federa-
ção Internacional de Contadores (Ifac, na 
sigla em inglês), em Nova York, no dia 8 de 
outubro, com a presença do presidente da 
entidade, Warren Allen. Do Brasil, partici-
param o presidente do CFC, Juarez Domin-
gues Carneiro; a vice-presidente Técnica do 
CFC, Verônica Souto Maior; o presidente da 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), 
José Martonio Alves Coelho; o presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade de 
São Paulo, Luiz Fernando Nóbrega; o presi-
dente do Sescon-SP, Sérgio Approbato Ma-
chado Júnior; o presidente do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (Ibra-
con), Eduardo Pocetti; o presidente da Fe-
nacon, Valdir Pietrobon; e a diretora execu-
tiva do CFC, Elys Tevania Carvalho.

No início da reunião, Juarez Carneiro 
agradeceu a visita de Warren Allen ao Brasil, 
ocorrida em maio deste ano. Na ocasião, o 
presidente da Ifac esteve em São Paulo, onde 
visitou o CRCSP e o Ibracon, e em Brasília, 
para participar do lançamento da campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil” no 
Distrito Federal e conhecer a sede do CFC.

Além disso, o presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade e ex-presidente do 
Grupo Latinoamericano de Normas de Informa-
ción Financiera (Glenif) prestou homenagem 
ao presidente da Ifac, em agradecimento à 
sua contribuição ao trabalho realizado pelo 
Glenif. “O apoio da Ifac é sempre importante, 
não apenas para este Grupo da América La-
tina, mas também para outros que têm tra-
balhado em prol da profissão, a exemplo da 
Associação Interamericana de Contabilidade 
(AIC)”, afirmou Juarez Carneiro.

Em seguida, a vice-presidente da Ifac, Oli-
via kirtley, fez uma apresentação sobre a atua-
ção da Ifac no mundo – 127 países integram a 
entidade – e suas linhas de ação. A maior pro-
ximidade da Federação com o Brasil, abran-
gendo temas relacionados à contabilidade 

das áreas pública, privada e de auditoria, foi 
o principal aspecto da explanação da vice-pre-
sidente. “Precisamos analisar os padrões con-
tábeis como um todo”, afirmou Warren Allen.

Entre os assuntos da pauta, foi discutida 
ainda a participação de um número maior 
de representantes da América Latina nos 
grupos técnicos da Ifac.

A reunião contou também com apre-
sentações feitas pelo gerente técnico da 
Ifac Stathis Gould; pela vice-diretora do In-
ternational Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB), Katheen heal; pela gerente 
técnica Gwenda Jensen; e pelo membro do 
comitê de Pequenas e Médias Empresas (PY-
MEs), Paul Thomas.

O gerente David Mcpeak também falou 
sobre sua participação no 19º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, em Belém, em 
2012, acompanhando Peter Wolnizer, presi-
dente do International Accounting Education 
Standards Board (IAESB). O presidente da 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), 
José Martonio Alves Coelho, parabenizou a 
Ifac pelo trabalho desse comitê de educação.

  
Campanha – O presidente do CFC fez uma 
apresentação da campanha “2013: Ano da 

Contabilidade no Brasil”. Inicialmente, ele 
explicou os motivos que levaram o CFC e 
outras entidades brasileiras a realizarem a 
campanha. “Estamos mostrando à socie-
dade como o profissional da Contabilidade 
trabalha hoje com tecnologia e detém in-
formações essenciais à tomada de decisões 
e à gestão das companhias”, afirmou Juarez 
Carneiro, acrescentando que a campanha foi 
lançada, nacionalmente, em sessão solene 
do Congresso Nacional, e em todos os esta-
dos do Brasil.

Após fornecer detalhes da campanha de 
valorização da profissão no território nacio-
nal, ele registrou a sua expectativa de que, 
com a iniciativa da Ifac, 2014 possa ser o Ano 
da Contabilidade no mundo. A Federação fi-
cou de estudar a divulgação da campanha do 
Brasil como modelo para outros países.

visita – No dia 7 de outubro, a delegação 
brasileira, acompanhada por representan-
tes da Ifac, visitou a sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e do Federal Reserve 
(FED), o Banco Central americano. Para War-
ren Allen, essa foi a primeira vez que uma de-
legação tão representativa  de profissionais 
da área contábil visitou a sede da Ifac.

>> ifac

Foto: Divulgação CFC

Warren Allen, presidente da IFAC e Juarez Domingues Carneiro, presidente do CFC 
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Realizado a bordo de um transatlântico, 

o IX ENMC entra para a história 

como o mais bem-sucedido Encontro já 

realizado para a classe contábil
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Palestras abordam temas importântes 
para profissionaispág.

14

Solenidade de abertura emociona 
participantespág.

12

Talk-show: Mulheres que fazem a diferança 
mostra a força que as mulheres exercem no Paíspág.

15

Mulher Contabilista:
bem-vinda ao futuro!
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Textos: Fabrício Santos e Maria do Carmo Nóbrega
Colaboração: Fernanda Rossi (CRCES) 
Fotos: Robson Cesco

>> aBertura  

28/11
sessão solene de aBertura – Criati-
vidade, requinte e profissionalismo. Pode-se 
assim definir um dos melhores e mais bem 
-sucedidos Encontros da Mulher Contabilis-
ta já realizados. Com o lema “Mulher Conta-
bilista: bem-vinda ao futuro”, a nona edição 
do Encontro, ocorrida a bordo do navio MSC 
Preziosa, reuniu, durante a Sessão Solene de 
Abertura no dia 28 de novembro, mais de 2 
mil profissionais oriundos de todo o País.

A cerimônia foi aberta com a apresentação 
de um vídeo sobre os 21 anos de história do En-
contro. Em seguida, o hino Nacional Brasilei-
ro foi interpretado pelo músico Davi Valente, 
portador de deficiência físico-motora congênita 
que o impossibilita de usar as mãos, constituin-
do-se como um dos pontos altos da cerimônia. 

O Encontro Nacional da Mulher Con-
tabilista (EMNC) prima pela excelência e 
visa contribuir para o aprimoramento téc-

nico-cultural e uma maior participação das 
profissionais, que hoje representam mais 
de 41% dos profissionais da Contabilida-
de, na vida social e política do País, além 
de impulsioná-las ao empreendedorismo. 

O primeiro discurso foi proferido pelo 
presidente do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), 
Luiz Fernando Nóbrega. O presidente des-
tacou a grandeza do evento pela inovação 
e profissionalismo. “Todo esse trabalho se 
deve, principalmente, a nossa comandante 
maior, a contadora Maria Clara Cavalcante 
Bugarim”, disse. 

A presidente da Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis (Abracicon), contadora 
Maria Clara Cavalcante Bugarim, por sua 
vez, reafirmou o compromisso com a clas-
se contábil, ao resaltar que “é uma honra 
estar à frente da Academia. Tenho utiliza-
do minha experiência na área de gestão e 
de Contabilidade para que a Abracicon se 
desenvolva ainda mais”. Na ocasião, Maria 
Clara disse, também, que o Encontro foi 
uma ótima oportunidade para a integra-
ção das profissionais com o seus familiares. 

O presidente do CFC, Juarez Domingues 

Carneiro, destacou as ações realizadas acer-
ca da campanha 2013: Ano da Contabilidade 
no Brasil e anunciou que em dezembro acon-
tecerá, na Itália, o lançamento da campanha 
“2014: Ano mundial da Contabilidade”, du-
rante o Congresso Mundial da Contabilidade. 

Outro assunto abordado pelo presidente 
foi sobre o evento Prêmio Gestor da Merenda 
Escolar, no dia 9 de dezembro. “Receberemos, 
pela primeia vez em nossa casa um  número 
expressivo de  ministros e prefeitos”, disse.

Ainda, segundo Juarez, “é com muita 
honra e orgulho que participo deste mag-
no evento. Lembro-me da edição realizada 
em Florianópolis onde foi lançada a seguin-
te pergunta: Que segredo tem guardado a 
mulher para fazer tão bem, tantas coisas, ao 
mesmo tempo? Fiz um editorial tentando 
responder a essa pergunta e passados todos 
esses anos, ainda não obtive a resposta”, fi-
nalizou o presidente.

Compuseram a mesa de honra o presi-
dente do CFC, Juarez Domingues Carneiro; 
o comandante do MSC Precioza, Giuliano 
Bossi; o presidente do CRCSP,  Luiz Fernan-
do Nóbrega; a presidente da Abracicon, Ma-
ria Clara Cavalcante Bugarim; o presiden-

IX ENMC discute temas ligados 
ao cotidiano das profissionais
Profissionais e lideres da Contabilidade nacional e internacional discutem importantes temas para 
o futuro da profissão
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te da FBC, José Martonio Alves Coelho; o 
presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon; o 
presidente do Instituto dos Auditores In-
dependentes do Brasil, Eduardo Pocetti; o 
presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas de Portugal (Otoc), António Do-
mingues de Azevedo; e o detentor da Me-
dalha de  Mérito Contábil João Lyra José 
Maria Martins Mendes. 

pedro melo, presidente da Kpmg 
toma posse na aBraCiCon – Durante 
a sessão solente, foi realizada a cerimônia 
de posse do presidente da KPMG no Brasil, 
Pedro Melo, como integrante da cadeira de 
n.º 36, que tem como patrono o contador 
Moysés Atiê. 

Emocionado, Melo disse sentir-se hon-
rado em fazer parte do seleto grupo de aca-
dêmicos. “Quero agradecer a todos pela co-
menda e principalmente a minha família, 
que me deu todo o apoio para chegar aon-
de cheguei.”
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Pedro Melo e Maria Clara Bugarim 

27/11
proFissionais da ContaBilidade são reCeBidos em grande estilo no Con-
Cais do porto de santos (sp) – Os participantes que desembarcaram no Concais do 
porto de Santos (SP) – que foi especialmente decorado para receber os passageiros do navio 
MSC Preziosa –, foram recepcionados pelo Comitê Gestor e de Apoio Técnico da Comissão 
Nacional da Mulher na Contabilidade, pelo presidente da FBC, José Martonio Alves Coelho, 
e pela delegação do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR).

A coordenadora da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, Maria Clara Caval-
cante Bugarim, afirmou que, apesar do desafio de realizar esta IX edição a bordo de um 
transatlântico, o Encontro é, sem dúvida, o coroamento de um sonho de quem sempre 
apostou e acreditou na ideia de que as mulheres contabilistas chegariam ao futuro. “hoje 
estamos mais fortalecidas e convictas de que somos um segmento pujante nas Ciências 
Contábeis. Por isso, todas nós merecemos os aplausos dos profissionais da área e da so-
ciedade em geral”, afirmou.

28/11
Cantina do luCa – A peça, apresentada na solenidade de abertura, 
contou um pouco sobre a vida de Luca Pacioli, passando pela sua origem, 
relação com os números e com o grande artista Leonardo da Vinci e pelas 
ideias que construíram o que se conhece atualmente como Contabilida-
de. O ator, usando um boneco ventríloquo, interagiu com a plateia de 
forma bem humorada, contando “causos” sobre o Pai da Contabilidade. 
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proatividade, Cidadania e ação em-
presarial – Coordenado pelo presidente do 
CRCSP, Luiz Fernando Nóbrega, o painel teve 
por objetivo fazer uma conexão entre os con-
ceitos de proatividade, cidadania e ação em-
presarial, levando a uma reflexão sobre o com-
portamento de antecipação ou reação frente 
às adversidades impostas ao mundo empresa-
rial, explorando os limites e as circunstâncias 
relacionados aos direitos e às obrigações, além 
de fazer um direcionamento das ações no de-
senvolvimento dos negócios.

O promotor de Justiça, Leo Charles Bos-
sard II, fez uma abordagem sobre a impor-
tância da proatividade na vida profissional. 
“Precisamos antever nossas necessidades e 
o proativo deve pensar de modo positivo”, 
disse o promotor. Ao falar sobre cidadania, 
o vice-presidente para Assuntos Institucio-
nais e Alianças do Observatório Social do 
Brasil e coordenador estadual do PVCC no 
Pará, Ivan Silveira da Costa, disse, por sua 

a somatização das emoções – A gine-
cologista e oncologista Kátia Marabuco levou 
à plateia uma reflexão sobre temas que afetam 
a saúde feminina. A palestrante abordou te-
mas como depressão, estresse, obesidade, cân-
cer,  entre outros. “Uma das grandes enfermi-
dades atuais é a depressão. Precisamos vencer 
essa batalha”, disse a médica. 

prevenção e mitigação de risCos 
proFissionais – A conselheira do CFC, 
Regina Célia Vilanova, coordenou o painel 
que abordou temas, como auditoria, contro-
les internos, integração com o cliente, qua-
lidade das informações e obrigações acessó-
rias. O primeiro painelista, Luiz Tutomu, da 
Receita Federal, falou sobre crimes contra a 
ordem tributária, informando que “a Fiscali-
zação nada mais é do que um filtro de infor-
mações e com o SPED, a agilidade tornou-se 
fundamental no processo decisório”. 

Já António Carlos S. dos Santos, que abor-
dou o tema Auditoria, disse que “o exercício da 
profissão contábil é necessário para aperfeiço-
ar e desenvolver os serviços inerentes à socie-
dade”. O expositor falou ainda sobre a lava-
gem de dinheiro, Fisco,  cultura de avaliação e 

gestão de riscos e uso de auditoria interna nas 
organizações contábeis. 

A contadora Terezinha Annéia fez um 
passeio pela história da profissão contábil, 
pautando-se pela visão do contador. “Nós so-
mos multidisciplinares e conhecedores de ne-
gócios”, disse Annéia. A palestrante falou ain-
da sobre a campanha Ano da Contabilidade 
no Brasil, manifestando a “brilhante iniciati-
va que demonstra o grau de responsabilida-
de que temos no País”, afirmou. A contadora 
Marcia Alcazar focou na visão do Empresá-
rio. “Temos que simplificar muita coisa nes-
te País. O empresário tem uma “malha” que o 
desafia constantemente”, afirma.  Para Már-
cia, o profissional tem um desafio em orien-
tar bem o seu cliente, atuando nas questões 
estratégicas. “Temos que demonstrar nos-

sa credibilidade por meio da transparência”, 
conclui. A visão jurídica do painel ficou por 
conta da advogada e contadora Tania Gurgel. 
Segundo ela, o contador é um aglutinador de 
informações e o profissional está em cons-
tante evolução. “Podemos ter resultados mui-
to melhores, embora o que já temos demons-
tra bons resultados”, avaliou.

vez, “que o contabilista tem muito a contri-
buir com o desenvolvimento social e econô-
mico do País. Nós somos capazes de trans-
formar, contribuir  e orientar a sociedade 
sobre a nossa importância”. 

Já o conselheiro do CRCSP, Marcelo Mo-
nello, disse que o papel do profissional da 
Contabilidade no contexto atual também está 
voltado para o empresário. “Cada vez mais, o 
profissional está difundido nos vários setores 
da sociedade. Somos agentes do controle so-
cial”, afirmou. O representante do Sebrae Na-
cional, Burno Quick, levou a discussão sobre a 
importância do profissional no trabalho e na 
comunidade. “O profissional deve se engajar 
por uma causa e promover a transformação 
no meio onde vive”, avisa Bruno.  Outro pon-
to destacado pelo representante do Sebrae foi 
sobre as micro e pequenas empresas. “Os pro-
fissionais da Contabilidade são fundamentais 
para o desenvolvimento e crescimento de uma 
empresa. O momento é agora”, diz Quick.

Segundo a palestrante “todos esses ma-
les minam a saúde das pessoas e podem le-
var a desequilíbrios  do sistema imunológi-
co e distúrbios psíquicos; é uma epidemia 
silenciosa”. Ao  concluir o tema, Kátia dis-
se que “se preenchermos nossas vidas com 
amor, teremos forças para enfrentar qual-
quer obstáculo.”

Luiz Fernando Nóbrega

Luiz Tutomu, Antonio dos Santos, Terezinha 
Annéia, Marcia Alcazar e Tania Gurgel

Kátia Marabuco

Leo Charles Bosard II

Marcelo Monello

Ivan Silveira da Costa

Bruno Quick

>> painel

>> palestra 

>> palestra

28/11

29/11
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o talK show que Fez a diFerença –  
Um dos grandes momentos do evento foi o 
talk show “As mulheres que fazem a diferen-
ça”, conduzido pela jornalista Glória Maria. 
As atrizes Cissa Guimarães e Josie Antello, a 
vice-prefeita de Salvador Célia Sacramento, 
Magic Paula e Maria da Penha, que também 
participaram do evento, transformaram a 
tarde do dia 29 em centro de debates sobre o 
universo feminino.  Assuntos ligados à vida 
profissional, política, maternidade, esporte, 
governo, saúde, intolerância, superação, en-
tre outros, compuseram o tema. 

As atrizes Cissa Guimarães e Josie An-
tello falaram sobre a referência que se torna-
ram no País, afirmando saberem da impor-
tância do papel da mulher como formadoras 
de opinião e de levar cultura para o povo bra-
sileiro com muita responsabilidade”. A con-
tadora e vice-prefeita de Salvador, Célia Sa-
cramento, contou sobre sua vida profissional. 
“Nunca pensei em estudar Contabilidade. Fiz 
porque me disseram que nunca faltaria em-
prego”, revela.  Considerada uma das melho-
res jogadoras de basquete de todos os tem-
pos,  Magic Paula falou sobre a satisfação 

de presidir a organização não governamen-
tal “Passe de Mágica”. “O esporte me trou-
xe muitas alegrias, principalmente por po-
der trabalhar com esporte educacional para 
crianças e adolescentes”, informou.

O depoimento mais marcante foi de 
Maria da Penha, que tem uma lei com seu 
nome – o dispositivo visa aumentar o rigor 
das punições das agressões contra as mulhe-
res. Sua fala foi ouvida atentamente. Maria 
da Penha foi vítima de violência doméstica 
durante seis anos de casamento. “Não deve-
mos ter medo de lutar pela liberdade”, disse. 

Glória Maria

Josie Antello

Mais de 1.500 pessoas prestigiaram o talk show

Célia Sacramento

Cissa Guimarâes

Palco do talk show

Magic Paula

Maria da Penha

Elys Tevania e Maria Clara

>> talk show
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Qualidade, transparência e 
desafios dão o tom ao evento

Futuro da profissão é debatido com entusiasmo e descontração

Encontro Nacional de Jovens 
Lideranças Contábeis

Por Maria do Carmo Nóbrega

DURANTE AS MANhãS dos dias 28 e 
29/11, aconteceu o Fórum de Administra-
ção Pública Responsável, que contou com 
a presença de mais de 100 inscritos. Com 
o lema voltado à temática naval – “Nave-
gando em águas tranquilas e transparen-
tes” –, o evento foi aberto no dia 28/11, 
com painel e palestra.

No primeiro dia, o Fórum trouxe o pai-
nel “Qualidade dos gastos públicos”, profe-
rido pelo professor da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) Valdemir Pires e pelo 
auditor das Contas Públicas do Tribunal de 
Contas de Pernambuco (TCE-PE) João Eu-
des Bezerra Filho, sob a coordenação da con-
tadora Sandra Maria de Carvalho Campos. 
Já a palestra “Transparência na gestão dos 

recursos públicos” ficou por conta do Ana-
lista de Finanças e Controle da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) Paulo henrique 
Feijó e teve como moderador o professor Jo-
aquim Osório Liberalquino Ferreira. 

No segundo dia, as painelistas convi-
dadas foram a contadora-geral do Governo 
de Minas Gerais, Maria da Conceição Bar-
ros de Rezende, e a contadora da Prefeitura 
de Recife-PE, Maria do Socorro Moura Pes-
soa, que falaram sobre as “Experiências e 
desafios na implantação do Plano de Con-
tas aplicado ao setor público”. A vice-pre-
sidente Técnica do CFC, Verônica Souto 
Maior, atuou como moderadora do painel. 
Já a palestra, intitulada “Novos Paradigmas 
– Transparências da Gestão Pública e Res-
postas às Demandas Sociais”, ficou por con-
ta do atual prefeito de Manaus (AM), Artur 

Virgílio. A coordenação ficou sob a respon-
sabilidade da vice-presidente de Desenvolvi-
mento Institucional e Profissional do CFC, 
Maria Clara Cavalcante Bugarim.

Por Maria do Carmo Nóbrega

O ENCONTRO NACIONAL de Jovens Li-
deranças Contábeis, que ocorreu paralela-
mente ao IX Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, foi programado especialmen-
te para os participantes que ainda estão 
trilhando o caminho da profissão, ou seja, 
para um público mais jovem. O evento, que 
ocorreu na boate do navio em clima de mui-
ta descontração e motivação, teve por obje-
tivo  promover, fomentar e incentivar a for-
mação de lideranças comprometidas com a 
valorização profissional. 

Dentro desse clima, o profissional da 
Contabilidade e administrador José hen-

rique Domingues Carneiro abriu o ciclo de 
palestras com o tema “Motivando para a 
Qualidade de Vida Pessoal e Profissional”, 
arrancando muitos risos da plateia. Em se-
guida, foi a vez das contadoras Verônica Sou-
to Maior, de Pernambuco, e Ana Tércia Rodri-
gues, do Rio Grande do Sul, e do presidente 
do CFC, Juarez Domingues Carneiro, que fa-
laram sobre o tema “Contabilidade: a profis-
são do futuro”. No dia 29/11, o diretor-pre-
sidente do Portal 180 graus, helder Eugênio, 
foi convidado para falar sobre o tema “Todos 
nós nascemos vencedores” e o presidente da 
Confederação Nacional dos Jovens Empresá-
rios (Conaje), Marduk Duarte, para falar so-
bre “Empreendedorismo”.

Ana Tércia Rodrigues, Joaquim de Alencar 
e Verônica Souto Maior

Jurez Domingues Carneiro e estudantes

>> fórum

João Eudes Bezerra Filho, Sandra Maria 
de Carvalho Campos e Valdemir Pires

Artur Virgílio, prefeito de Manaus (AM)
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