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Comissão da Mulher vai realizar evento para lembrar o Outubro Rosa 

A Comissão CRCDF Mulher se reuniu nesta segunda-feira (08/10) para alinhar a realização de um evento em 

comemoração ao Outubro Rosa. Para lembrar o mês de combate ao câncer de mama a comissão vai trazer 

especialistas da área da saúde para palestrar para as profissionais de contabilidade. A comissão é coordenada 

pela contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres. A reunião teve ainda a participação da vice-presidente de Registro 

Profissional, Fernanda Veras Oduaia, e das integrantes Sulamita Abreu e Diana Confessor. 

 

 

Curso sobre o Lucro Real tem participação de 45 profissionais 

Nos dias 10 e 11 de outubro o CRCDF realizou em sua sede o curso sobre o Lucro Real, ministrado pelo instrutor 

Marcos César Carneiro da Mota. Durante os dois dias de curso foram apresentados aos 45 participantes questões 

como a Lei 12.973/2014 e seus impactos na apuração dos impostos, características do regime de apuração, 

deduções do IRPJ e incentivos fiscais, normas para escrituração, entre outros pontos de relevância para os 

profissionais, principalmente da contabilidade. 

 

Pesquisa de TCC analisa escolha de contadores pela área tributária 

A estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB) - Janaína Gomes da Silva elaborou 

pesquisa que vai auxiliar na preparação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) orientado pelo Prof. Dr. 

Eduardo Tadeu Vieira. O questionário tem como objetivo identificar o fator de influência para os contadores que 

escolheram a área tributária para atuar, e como os mesmos se mantêm atualizados neste segmento. A pesquisa 

busca ainda saber o que foi mais relevante neste processo - se foi o conhecimento teórico adquirido durante o 

curso de graduação ou o conhecimento prático adquirido na rotina diária da vida profissional. Auxilie a estudante 

respondendo o questionário disponível clicando aqui. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNg-1uGgTLBgUZROyzU94KjQJOEDCPHT3LR_qwKkl1J70eg/viewform?c=0&w=1


 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Vem aí: Curso vai abordar a Elaboração das Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

O professor Claudio Moreira Santana, autor de diversos artigos científicos sobre ensino e pesquisa em 

contabilidade, vai ministrar nos dias 22 a 26 de outubro, o curso Elaboração das Demonstrações dos Fluxos de 

Caixa. Será das 19h às 23h na sede do Conselho, com carga horária total de 20h que conta como pontuação no 

Programa de Educação Profissional Continuada nas modalidades EPC Auditores AUD / CMN / SUSEP e PERITOS / 

PROGP. Saiba mais e garanta a sua inscrição aqui. 

 

O papel do profissional da contabilidade na 2ª fase do eSocial 

O Conselho Federal de Contabilidade divulgou orientações para esta nova etapa. A segunda fase do eSocial teve 

início na última quarta-feira (10), abrangendo entidades empresariais com faturamento de até R$78 milhões no 

ano de 2016 e que não sejam optantes pelo Simples Nacional. O papel do profissional da contabilidade é vital 

neste cenário, já que essa etapa envolve o envio de dados dos trabalhadores e seus vínculos empregatícios até 9 

de janeiro de 2019. Leia a íntegra do texto no site do CFC clicando aqui e fique por dentro. 
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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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