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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                
Comissão de Jovens Empresários discute elaboração de tabela referencial 

A Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, coordenada pelo professor Leonardo de Oliveira Mihsen, se reuniu na 
terça-feira (02/10). Na ocasião o contador Marco Antonio Oliveira Barbosa foi apresentado ao grupo como novo 

integrante. Ele ouviu dos participantes um panorama do que a comissão está estudando, como a criação de um 

software para auxiliar os jovens empresários no cumprimento das obrigações acessórias e também a tabela de serviços 
contábeis. A tabela de serviços, segundo o coordenador da comissão, não pretende servir como tabela de honorário, 

mas classificar as atividades de acordo com a necessidade do cliente e auxiliar, por meio da descrição de serviços 
prestados, padronizando nomenclaturas ou descrições. Participaram do encontro os integrantes Thiago Almeida 

Fernandes, Thiago de Almeida Costa, Karla Cinthiam Meira e Risomar Lima de Oliveira, além do contador convidado, 

Cassio dos Santos. 

 
 
Conselheiro do CRCDF fala sobre orçamento transparente 

O Conselheiro do CRCDF e representante no Conselho de Transparência e Controle Social do DF (CTCS), João França, 
participou na quarta-feira (03/10) da reunião do CTCS realizada no Palácio do Buriti. No encontro o conselheiro, que é 

mestre em Administração e especialista em Orçamento e Finanças, esclareceu sobre os conhecimentos necessários para 

a fiscalização social dos gastos públicos. Com o enfoque no tema “Orçamento Transparente para Todos”, ele mostrou o 
ciclo de planejamento e execução da despesa pública e as características das principais fontes de financiamento da 

Saúde, Educação e Segurança Pública. O Conselho de Transparência integra a Controladoria-Geral do DF (CGDF) e tem 
natureza consultiva e deliberativa sobre as políticas de transparência e de controle social em Brasília, responsável por 

fazer chegar ao Governador a visão das diversas entidades sociais que o compõe. 

 
Comissão de Governança do CRCDF vai realizar palestra 

Em reunião na quinta-feira (04/10) a Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público 
definiu temas e objetivos do seminário que pretende realizar no ano que vem e da palestra, que vai abordar a 

governança e que será promovida ainda neste ano. Participaram do encontro o coordenador da comissão – Professor 
José Marilson Dantas, da Universidade de Brasília; o vice-presidente de Controle Interno do CRCDF – José Luiz Marques 

Barreto; a professora  Rosane Maria Pio da Silva, também da Universidade de Brasília e o convidado João Batista de 

Souza Machado. 
 

 



 

 
 
Comissão de condomínios realiza reunião no CRCDF 

A Comissão CRCDF Condomínios realizou um encontro na quinta-feira (04/10) para discutir questões relacionadas à 
cartilha que o grupo está elaborando para orientar profissionais que atuam nesse segmento. A reunião, conduzida pelo 

coordenador da comissão, Alexandre Alves do Nascimento, teve a participação dos integrantes Alacides Borges Ferreira 

e Francisco da Chaga Lima. 

 
 

SIMPLIFICA PJ: Participe você também! 

O CRCDF está entre as entidades que atuam no Programa Simplifica PJ, lançado pelo Governo e com sede no setor 
industrial de Taguatinga. O Simplifica PJ tem como objetivo agilizar e facilitar a abertura, regularização e fechamento de 

empresas. A participação do Conselho se dá por meio do atendimento aos empresários prestado por contadores que se 
voluntariam para a iniciativa. Interessados em participar devem entrar em contato com o CRCDF por meio dos 

endereços: ouvidoria@crcdf.org.br e presidencia@crcdf.org.br. 

 
Presidente do CRCDF concede entrevista ao Jornal de Brasília 

O aviso enviado pela Receita Federal aos contribuintes, alertando sobre pendências nas declarações do Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF), foi assunto de entrevista concedida pelo presidente do CRCDF, Daniel Fernandes, ao 

Jornal de Brasília. Para saber mais, acesse a reportagem publicada nesta segunda-feira (08/10) clicando aqui. 
 

Pesquisa analisa o mercado de trabalho para a mulher contabilista no DF 

A aluna do curso de ciências contábeis do Uni-Projeção - Talita Fernandes está pesquisando em seu trabalho de 
conclusão de curso o tema “O mercado de trabalho para a mulher contabilista no DF”. A estudante desenvolveu uma 

pesquisa de campo com o objetivo de medir o cenário contábil para a mulher contabilista. Para auxiliar a pesquisa, 
acesse e responda o questionário acessando o site. 

 

Estão abertas as inscrições para o 58ª Concerj e para o XIV Prolatino 
Já é possível se inscrever para participar da 58ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (Concerj) e o 

XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino (Prolatino). Os dois maiores eventos da área contábil 
em 2018 acontecerão juntos, pela primeira vez, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 9 a 11 de outubro, no hotel 

Windsor Barra da Tijuca. Com realização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) e realização do Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio (SINDICONT-

Rio), os temas serão: “Pluralidade da Profissão Contábil com União e Cooperação” e “210 Anos da Chegada da Família 

Real ao Brasil”. Saiba mais acessando aqui. 
 

Banco de instrutores do CRCDF: Saiba como fazer o cadastro 
O CRCDF está cadastrando instrutores para ministrar palestras e cursos no âmbito do Programa de Educação 

Continuada. Os instrutores habilitados farão parte de um banco de dados para futura contratação. Acesse o site e saiba 

mais aqui. 
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PARCEIROS DA SEMANA                                                                                                                                                                   

O CRCDF tem ainda parcerias firmadas que proporcionam descontos em cursos aos profissionais 

registrados no Conselho.  

Para saber mais clique aqui. 

 

Utilize o Banco de Talentos do CRCDF 

Oferta de vagas, cadastro de currículo e pesquisa por vagas disponíveis. 

Acesse agora mesmo e fique de olho no mercado! 

 
 

Confira as notícias mais importantes para a classe pelas redes sociais do CRCDF 

Acompanhe o portal do CRC e siga-nos nas redes sociais para conferir as últimas notícias e as informações mais 

importantes para você e seus clientes. 

     

 

Telefones de contato do CRCDF 

Lembramos mais uma vez os números disponíveis para atendimento via telefone: 

3321-1757|3321-1873|3321-1748|3321-8144|3321-7105|3325-3038 

 

Entre em contato com o CRCDF: 

Geral - crcdf@crcdf.org.br 

Ouvidoria - ouvidoria@crcdf.org.br 
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