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Mensagem de final de ano - ABPHE 
 

Queridos associados, 

Gostaríamos de agradecer por mais esse ano juntos. Pelas parcerias, colaborações, participação 

nos eventos da ABPHE.  

Esperamos que o próximo ano seja de muitas realizações e alegrias. Que possamos comemorar 

nossas conquistas individuais e coletivas. Ainda, que nossa democracia não seja tão atacada e 

que em 2018 tenhamos nossa liberdade e cidadania respeitadas. 

Aproveitamos para comunicar que vamos fazer uma pausa em nossos comunicados até fevereiro, 

quando retornaremos renovados para continuar o bom combate. 

Que venha 2018!!! 
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Nota de Pesar 

 

A ABPHE lamenta, com tristeza e pesar, o falecimento do Prof. Dr. Jorge Gelman, ex-presidente 

da Associação Civil de História Econômica Argentina e importante historiador econômico daquele 

país. Registramos nosso reconhecimento por sua contribuição para o fortalecimento da pesquisa 

em História Econômica na Argentina e na América Latina. Nossos sentimentos para a família e 

amigos. 

 
Anuidades ABPHE 

 

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades deseus 
sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2017 (e, eventualmente, deanuidades 
atrasadas) entre em contato com a tesouraria para se informar dos valoresdevidos atravésdo e-
mail: tesouraria.abphe@gmail.com 

ATENÇÃO! Valor da anuidade para 2018. Foi aprovado na última reunião ordináriado Conselho 
de Representantes da ABPHE a manutenção do valor das anuidades em R$180,00 (profissionais) 
e R$ 90,00 (estudantes). 

Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancáriosabaixo 
indicados. 

Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3; 
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-
mailtesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo tambémvia e-
mail. 

 

História Econômica & História de Empresas 
(aquisição de revistas impressas e novo número) 

 
A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais 
interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas (HE&HE, ISSN 
1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que pode ser acessada endereço 
www.abphe.org.br.  

Atualmente a revista está indexada na EconLit, no JournalofEconomicLiterature (versões 
eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no Portal de 
Periódicos da CAPES.  

A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno 
Aidar (editor), Ivanil Nunes, Ivan Salomão, Thiago Fontelas Rosado Gambi e Guilherme Grandi, 
continua a oferecer aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Os 
números publicados entre 2012 e 2017 podem ser adquiridos por sócios e autores pelo valor de 
R$ 30,00 cada exemplar e por demais interessados pelo valor de R$ 50,00 reais (o valor já prevê 
o envio pelo correio). 

Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) indicando quais 
são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para recebimento das revistas, 

mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
mailto:abphe1@gmail.com
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juntamente com o comprovante do pagamento dos números selecionados. O pagamento deverá 
ser realizado na conta da ABPHE, no Banco do Brasil, agência 1504-0, conta corrente 17.370-0. 

Finalmente, aproveitamos para convidar aos sócios e interessados para conhecer a nova edição 
da revista, Volume 20, número 2 (jul-dez de 2017). São oito artigos publicados tratando de temas 
variados da História Econômica, além de um balanço sobre a própria trajetória e importância de 
nossa HE&HE. 

 
 

Sumário da edição HE&HE, v. 20, n. 2 (2017)  
  
Artigos 
  
A circulação monetária no Vice-reinado do Rio da Prata (1776-1810) 
Alexandre Jeronimo de Freitas 
  
Público e Privado: as políticas e os planejamentos da Secretaria de Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas em relação à Sorocabana Railway Company 
Lucas Mariani Corrêa e Eduardo Romero de Oliveira 
  
Do café à cana-de-açúcar: o impacto das transformações econômicas nas relações de 
trabalho na microrregião de Ribeirão Preto (SP) entre 1945 e 1985 
Lélio Luiz Oliveira, Jorge Henrique Caldeira de Oliveira e IlianeJesuina da Silva 
  
Relações de trabalho na formação histórico econômica do Paraguai 
Claudia Vera da Silveira, Fabricio José Missio, Rosele Marques Vieira 
  
Industrialização brasileira, diversificação produtiva e consolidação da dependência 
externa: uma análise a partir da perspectiva da formação nacional 
Maurício Espósito 
  
Los grupos económicos argentinos y larespuesta frente al arribo de las empresas 
multinacionalesenlosaños noventa. El caso de Madanesenlaproducción de aluminio 
Alejandro Javier Gaggero e Marcelo Rougier 
  
As histórias das indústrias farmacêuticas indiana e brasileira revisitadas 
Ricardo Lobato Torres e Lia Hasenclever 
  
Desigualdades socioeconômicas regionais no Brasil 
William Eufrásio Nunes Pereira e Ana Cristina Santos Morais 
  
Homenagens 
  
A revista História Econômica & História de Empresas: balanço e perspectivas  
Cláudia Alessandra Tessari 
 

Uma homenagem a Emília Viotti da Costa (1928-2017) 

Maria Alice Rosa Ribeiro 
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Eventos 

5o Workshop de História Econômica, que será realizado nos dias 16 e 17 de 
agosto de 2018 em São Paulo 

Nos últimos quatro anos, o “Workshop de História Econômica” organizado na FEA-
USP tem reunido pesquisadores(as) e alunos(as) de pós-graduação que realizam 
trabalhos acadêmicos baseados em análise econômica e histórica, com uso intensivo 
de fontes primárias, tanto quantitativas quanto qualitativas. 

Com o intuito de envolver mais interessados nessa iniciativa, estamos lançando esta 
chamada de trabalhos para o 5º Workshop a ser realizado em 2018. Desta vez o 
evento ocorrerá no Insper, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de agosto de 2018. 
Convidamos os(as) pesquisadores(as) interessados(as) em submeter seus trabalhos a 
enviá-los para o e-mail workshophist@gmail.com até o dia 2 de abril de 2018. Os 
artigos serão selecionados por um comitê composto por William Summerhill (UCLA), 
Renato Perim Colistete (FEA-USP) e Leonardo Weller (EESP-FGV), que divulgará os 
resultados em 15 de maio de 2018. 

O Workshop é destinado a trabalhos que resultem de pesquisa nova, de boa 
qualidade, com contribuições relevantes, uso de métodos quantitativos e qualitativos 
apropriados para os temas abordados e com ênfase em fontes de arquivos resultantes 
de pesquisa original.O evento é estruturado em sessões de uma hora, com 
apresentação e discussão individual de nove trabalhos ao todo. 

O principal objetivo é apoiar os(as) autores(as) no desenvolvimento de suas 
respectivas pesquisas. Assim, encorajamos o envio de artigos em formato de 
workingpaper, ainda não completamente finalizados mas já com resultados robustos; 
ou aqueles recém-concluídos mas que ainda se beneficiariam de comentários e 
sugestões de um público especializado. A forma e apresentação dos artigos são 
importantes, porém não fundamentais. O aspecto crucial é que os trabalhos se 
baseiem em análise de fontes primárias e que apresentem contribuições originais à 
literatura relevante, independentemente do período e do tema abordados. Apesar do 
Workshop ter como foco a história econômica do Brasil, o comitê poderá aceitar 
trabalhos cujos temas envolvam outros países. Os textos podem ser submetidos em 
português ou inglês. 
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Teremos a honra de contar com a participação de William Summerhill como keynote 
speaker. 

As despesas com hospedagem e refeições para um(a) autor(a) de cada trabalho 
aprovado serão cobertas pelo evento, enquanto o transporte ficará a cargo dos 
participantes. 

Principais datas: 

Prazo de submissão – até 2 de abril 2018, envie artigo para o e-mail 
workshophist@gmail.com 

Anúncio dos artigos selecionados – 15 de maio de 2018 

Workshop – 16 e 17 de agosto de 2018, Insper, São Paulo. 

 

Para maiores informações, visite: 

https://renatocolistete.wordpress.com/2017/12/18/workshop-de-historia-economica-em-
2018/ 

ABPHE nas Redes Sociais 
 

A Diretoria da ABPHE lançou, em caráter experimental, uma página na rede social Facebook para 
divulgar notícias de interesse para a História Econômica. Na página poderão ser encontradas as 
principais notícias dos boletins semanais e bimestrais da ABPHE, além de fotos e demais 
arquivos de interesse para os nossos associados. 

A página também pretende ser um veículo mais “ágil” para a recepção e divulgação de notícias 
de eventos acadêmicos, seleções e concursos nas áreas de História, Economia e afins, 

Administrada por um grupo de pós-graduandos em História Econômica, a página pretende ser 
uma alternativa para divulgação da área e atração de novos sócios. Acesse, participe, curta e 
compartilhe 

Endereço:www.facebook.com/abpheoficial 

Equipe Responsável: 
Diretoria da ABPHE 
Amanda Gonçalves Marinho (Mestranda – USP) 
Silvana Andrade dos Santos (Doutoranda – UFF) 
Marcos Marinho (Mestre – UFRJ) 
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF) 
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF) 
 

 

 

 

 

 

https://renatocolistete.wordpress.com/2017/12/18/workshop-de-historia-economica-em-2018/
https://renatocolistete.wordpress.com/2017/12/18/workshop-de-historia-economica-em-2018/
http://www.facebook.com/abpheoficial
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XIII Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, Universidad 
de Granada, Granada, España, 25-27 de julio de 2018 

 
http://interdisciplinasocial.com/congreso-
2018?utm_source=Ies18DanB&utm_medium=Ies18DanB&utm_campaign=Ies18DanB 
 

 
 
 

International Conference on theAgri-Food Sector in the History of the European 
Economy 

 
Call for papers for an international conference on the Agri-Food Sector in the History of 
the European Economy that will be held in Milan (Università Cattolica del Sacro Cuore) 
on 21-22 September 2018. Session and individual papers proposals must be sent by 
31 January 2018 to segreteria.sisenet@gmail.com 
http://www.sisenet.it/una-call-sull-agro-alimentare-promossa-dalla-sise-proposte-entro-
il-31-gennaio-2018/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interdisciplinasocial.com/congreso-2018?utm_source=Ies18DanB&utm_medium=Ies18DanB&utm_campaign=Ies18DanB
http://interdisciplinasocial.com/congreso-2018?utm_source=Ies18DanB&utm_medium=Ies18DanB&utm_campaign=Ies18DanB
http://www.sisenet.it/una-call-sull-agro-alimentare-promossa-dalla-sise-proposte-entro-il-31-gennaio-2018/
http://www.sisenet.it/una-call-sull-agro-alimentare-promossa-dalla-sise-proposte-entro-il-31-gennaio-2018/
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Lançamentos 
 
Livro em homenagem à obra do prof. Pedro Fonseca (UFRGS) 
São 19 capítulos escritos por economistas, colegas e alunos, os quais analisam as 
principais contribuições de Fonseca para o estudo da história econômica no Brasil. 
 
 

 
 
 

 
Resgate publica dossiê “História Econômica e Demografia Histórica” 

 
Com organização das pesquisadoras Dra. Maria Alice Rosa Ribeiro (CMU) e Dra. 
Maisa Faleiros da Cunha (Nepo/Unicamp), edição apresenta nove artigos que 
exploram a interdisciplinaridade entre as áreas. 
 
Está no ar a 34ª edição da Resgate - Revista Interdisciplinar de Cultura, que apresenta 
o dossiê “História Econômica e Demografia Histórica (Parte 1)”, com organização da 
Dra. Maria Alice Rosa Ribeiro, pesquisadora colaboradora do CMU e professora 
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aposentada da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Araraquara), e da Dra. Maísa 
Faleiros da Cunha, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó 
(Nepo/Unicamp). 
A proposta do dossiê investiu na interdisciplinaridade entre duas áreas autônomas da 
História, tendo como objetivo potencializar a compreensão dos acontecimentos e das 
transformações sociais e econômicas que se passaram em espaços geográficos 
específicos e em tempos determinados. “Partimos do pressuposto que o estudo da 
população é fundamental para entender os condicionamentos das transformações na 
vida material, na produção, distribuição e consumo de mercadorias, no trabalho, no 
dinheiro e no crédito. A história da população condiciona e é, ao mesmo tempo, 
condicionada pelas estruturas e pelas condições sociais, econômicas e culturais que 
se modificam e voltam a se reestruturar no tempo, segundo a ação de homens e 
mulheres, das gerações que fazem surgir novas formas na organização social, cultural 
e material do espaço e da paisagem”, afirmam as organizadoras.  
Em razão do grande número de submissões recebidas e aprovadas para publicação 
dentro do tema, esta primeira parte do dossiê reúne nove trabalhos de autores de 
diferentes instituições e regiões do país, sendo que a segunda parte apresentará 
outros dez textos, com previsão de publicação em março de 2018. 
Assim, a partir de 2018, a Resgate deixará de ser publicada nos meses de junho e 
dezembro – que sempre coincidem com os períodos em que nossos colaboradores, 
autores e pareceristas, estão sobrecarregados com o fechamento de semestre –, 
passando a ser publicada nos meses de março e setembro, com a mesma 
periodicidade semestral. 
 
A nova edição da Resgate pode ser lida no site da revista, sendo também possível 
fazer o download da edição completa em PDF clicando aqui. 
 
Link para notícia original: https://www.cmu.unicamp.br/index.php#!html/noticia.html 
 
 
 

Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2017-2018) 
1. Objetivo: 

A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio ABPHE de 
melhor Tese de Doutorado e melhor Dissertação de Mestrado para o biênio 2017-2018, com o 
objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de história 
econômica defendidos em programas de Pós-Graduação do Brasil ou no exterior, entre o período 
de janeiro de 2016 a abril de 2018. 

2. Dos critérios de elegibilidade: 
Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa ser sócio da 
ABPHE e ter apresentado uma tese ou dissertação na área de história econômica realizada em 
Programa de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela CAPES, ou no exterior em 
Instituição igualmente reconhecida e defendida entre o período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de 
abril de 2018. 

3. Das inscrições: 

https://www.cmu.unicamp.br/index.php#!html/noticia.html
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A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando os 
seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (disponível www.abphe.org.br); 

b)Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua devida 
aprovação e a data de realização; 

c)Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF em língua portuguesa sem identificação de 
autoria e orientação. 

A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail 
abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2018.  

4. Da comissão julgadora: 
A comissão de premiação será composta por três professores da área de História Econômica e 
sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. É vedada a 
participação de orientadores e de co-orientadores das teses e dissertações inscritas no presente 
edital. A comissão será indicada pela Diretoria da ABPHE e divulgada no site www.abphe.org.br.  

A comissão indicará a tese e dissertação premiadas em primeiro lugar, respeitando os critérios de 
premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para teses e dissertações 
que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque. A comissão de premiação 
poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação caso nenhum 
trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a sua concessão.  

5. Da premiação: 
O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em: 

a)Certificado de premiação para os autores e orientadores da tese e dissertação premiadas ou 
destacadas com Menção Honrosa; e,  

b)Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese e dissertação 
premiadas em 1º lugar.  

A entrega do prêmio será realizada no VII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e 
V Conferência Internacional de História de Empresas a ser realizado na USP – Ribeirão Preto 
entre os dias 10 e 11 de julho de 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abphe.org.br/
mailto:abphe1@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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Encontro de Pós Graduação ABPHE 2018 
 

Chamada de Artigos 
 

 

 

A 7ª Conferência Internacional de História Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em 
História Econômica objetiva dar continuidade aos Encontros de Pós-Graduação promovidos 
pela Associação Brasileira de História Econômica – ABPHE desde 2002. Os eventos serão 
realizados na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, entre os dias 10 e 11 de Julho 
de 2018, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEARP/USP). Este evento faz parte dos encontros destinados para a apresentação das 
pesquisas dos alunos de Graduação e Pós-Graduação, contando também com conferência 
internacional e mesa redonda de professores e pesquisadores reconhecidos na área. 

Os trabalhos serão divididos nas seguintes em área: 

Brasil e América Coloniais 
Brasil e América no século XIX 
Brasil e América nos séculos XX e XXI 
História Econômica Geral 
História do Pensamento Econômico 
História de Empresas 

7ª Conferência  

Internacional de História  

   Econômica e IX Encontro de  

Pós Graduação em História  

Econômica 
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As propostas de comunicação (textos completos) nas sessões temáticas deverão ser enviadas 
até o dia 20 de março de 2018 para o endereço eletrônico abphe2018@gmail.com. Favor indicar 
no título do e-mail a área temática para a qual o trabalho se direciona. A partir dessa etapa, os 
textos serão enviados para os membros da Comissão Científica, que procederão à avaliação das 
propostas a partir dos critérios já estabelecidos pela comissão organizadora, a saber: 

▪ Pertinência do tema à sessão temática considerada e ao evento em geral; 
▪ Relevância do tema em relação ao estado atual da historiografia de cada módulo; 
▪ Fundamentação teórica adequada e atualizada; 
▪ Identificação de referências bibliográficas essenciais sobre o tema; 
▪ Qualidade da pesquisa empírica (quando for o caso); 
▪ Rigor lógico da argumentação; 
▪ Relevância dos resultados e das conclusões para a área específica em que se insere o trabalho;  
▪ Redação clara e correta. 

Os textos devem ser encaminhados seguindo-se as normas indicadas pela Revista História 
Econômica & História de Empresas, publicação da ABPHE, a saber: 

▪ Os trabalhos devem ter no máximo 30 páginas e estar escrito em português, inglês ou espanhol; 
▪ Os trabalhos devem ser gravados em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (não serão 
aceitos arquivos em PDF) e conter título, resumo e cinco (05) palavras-chave em português e 
inglês. Trabalhos submetidos em outros idiomas que não em português devem conter título, 
resumo e 05 (cinco) palavras-chave no idioma da submissão e em português; 
▪ O resumo não deve ultrapassar 10 linhas; 

TEXTOS: devem seguir as seguintes especificações: fonte Times New Roman, corpo 12, 
entrelinhas 1,5; 

MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm; 

TABELAS: devem vir em arquivos Word, inseridas no texto; 

GRÁFICOS e PLANILHAS: devem vir inseridos no texto; 

FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL: devem vir inseridos no 
texto. As imagens digitalizadas devem ter resolução mínima de 600 dpi reais (não interpolados), 
em tamanho natural. Cromos ou slides devem ter resolução mínima de 2.500 dpi reais (não 
interpolados). Materiais provenientes de câmeras digitais devem ter resolução mínima de três 
megapixels sem compressão (módulo high definition). 

Todas as TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM 
GERAL devem ser numerados, acompanhados de legendas e indicação de fonte (de acordo com 
as normas para citação). 

Maiores informações em: 

http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissions#authorG
uidelines 

A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no 
dia 07 de abril de 2018.   

 

 

 

 

mailto:abphe2018@gmail.com
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissions#authorGuidelines
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissions#authorGuidelines
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Trabalhos de Iniciação Científica: 

Pôsteres (Iniciação Científica)  

O envio do arquivo com o resumo e o pôster deverá ser feito pelo e-mail do evento: 
abphe2018@gmail.com no formato .pdf (Adobe Reader 9.0 ou versão superior), com as seguintes 
especificações: 

▪ Página: 90 cm (largura) x 120 cm (altura);  
▪ Margens:1,5 cm (esquerda, superior, inferior e direita) 
▪ No topo do pôster deverá constar o Título 7ª Conferência Internacional de História 
Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica e logo abaixo o título da 
comunicação e o nome do estudante e do orientador 
▪ Os pôsteres deverão ser enviados com identificação (Nome, Orientador, Instituição, Agência 
Financiadora - se for o caso). 

Importante: A impressão dos Painéis ficará à cargo dos estudantes. A comissão organizadora 
apenas garante a publicação do mesmo em formato eletrônico. A divulgação da lista de trabalhos 
aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no dia 22 de maio de 2017.   

A confirmação da inscrição só será efetivada mediante depósito bancário na seguinte conta: 

Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
CNPJ: 86.724.846/0001-90 
Banco do Brasil 
Agência: 1504-0 
Conta Corrente: 17370-3 
 

Após o pagamento o comprovante de depósito deverá ser remetido ao e-mail 
abphe2018@gmail.com. Outra forma de pagamento poderá ser feita presencialmente (dinheiro ou 
cheque) no 1º dia do evento, durante o credenciamento. Os participantes que efetivarem suas 
inscrições terão direito a todo o material do evento (bolsas, caderno de resumos, etc.), bem como 
livre acesso a todas as atividades do evento. Abaixo, os valores que serão cobrados para as 
diversas categorias: 

 

 27/10/2017 até 
30/05/2018 

31/05/2018 até 
09/07/2018 

Durante o Evento 

Pós-graduandos sócios R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00 

Pós-graduandos não sócios R$ 100,00 R$ 150,00 RS 200,00 

Ouvintes R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 120,00 
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Diretoria (2017-2019) 
 

Presidente: Luiz Fernando Saraiva  
Vice-Presidente: Alcides Goularti Filho  

1ª Secretária: Rita de Cássia da Silva Almico 
2ª Secretário: Paulo Roberto Cimó Queiroz  

1ª Tesoureiro: Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima  
2º Tesoureira: Talita Alves de Messias  

 
 

Conselho de Representantes da ABPHE (2017-2019) 
 

Região Centro-Oeste 
1º Titular – Teresa Cristina de Novaes Marques 
2º Titular – Déborah Oliveira Martins dos Reis   
 
Região Nordeste 
1º Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza 
2º Titular - Idelma Aparecida Ferreira Novais 
 
Região Sudeste  
1º Titular – Rogério Naques Faleiros  
2º Titular – Wolfgang Lenk 

Suplente – Daniel do Val Cosentino 
 
Região São Paulo 
1º Titular – Maximiliano Mac Menz 
2º Titular – Cláudia Alessandra Tessari 
Suplente – Renato Leite Marcondes 
 
Região Sul 
1º Titular – Ivan Salomão 
2º Titular – Fábio Pesavento 
Suplente - Liara DarabasRonçani 

 
 
 
 

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes) 
 

TamásJózsefMártonKárolySzmrecsányi (1993-1997) † 
Luiz Carlos Soares (1997-1999) 

Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) † 
Wilson Suzigan (2001-2003) 

João Antonio de Paula (2003-2005) 
Carlos Gabriel Guimarães (2005-2007) 

Josué Modesto dos Passos Subrinho (2007-2009) 
Pedro Paulo Zaluth Bastos (2009-2011) 
Armando João Dalla Costa (2011-2013) 

Ângelo Alves Carrara (2013-2015)  
Alexandre MacchioneSaes (2015-2017) 


