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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                           

 

Evento para lembrar o Outubro Rosa 

Participe do evento “Bem me Quero – Outubro Rosa”, que será realizado na próxima quinta-feira (25/10), e acompanhe 

o debate sobre saúde da mulher e autoestima. Promovido pela Comissão CRCDF Mulher para lembrar a importância da 

conscientização sobre a saúde feminina, o encontro terá a presença de especialistas das áreas de ginecologia, oncologia 

e cirurgia plástica vão abordar a temática. Saiba mais e garanta a sua inscrição clicando aqui. 

 

Reunião da ASCOP/DF tem presença de parlamentar e debate estratégias de atuação no Legislativo 

Em reunião realizada na segunda-feira (15/10) entidades que compõem a Associação dos Conselhos de Profissões 

Regulamentadas do Distrito Federal - ASCOP/DF discutiram estratégias para aproximação e apresentação de demandas 

das entidades ao Poder Legislativo. A reunião foi realizada na sede do CRCDF e o presidente do conselho, Adriano 

Marrocos, que também preside a ASCOP, conduziu o encontro que teve a participação do deputado federal e senador 

eleito Izalci Lucas (PSDB-DF). O parlamentar ouviu observações feitas pelos Conselhos, como a necessidade de 

fiscalização da oferta de cursos de graduação da área de saúde na modalidade Ensino a Distância (EAD) e destacou que 

os Conselhos são importantíssimos para garantir ao cidadão o exercício legal da profissão e a prestação de serviços com 

qualidade. De acordo com o presidente Adriano Marrocos, as demandas serão analisadas, listadas e posteriormente 

apresentadas aos parlamentares da Câmara Federal, do Senado e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele 

também ressaltou a importância das reuniões entre os conselhos para alinhar objetivos e trocar experiências. Também 

participaram do encontro o presidente do Conselho Regional de Odontologia – Samir Najjar; o vice-presidente do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária – Saulo Lustosa; a delegada do Conselho Regional de Biomedicina - 3ª 

Região - Nayana Cambraia; o procurador do Conselho Regional de Enfermagem - Jonathan dos Santos Rodrigues e a 

bibliotecária fiscal do Conselho Regional de Biblioteconomia - Nádia Montenegro Silva. 

 
 
 

http://www1.cfc.org.br/evento/?29A


 
CRCDF e SESCOOP/DF alinham parceria para capacitar profissionais 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu nesta terça-feira (16/10) a gerente de desenvolvimento de 

cooperativas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Distrito Federal (SESCOOP/DF) - Jacqueline 

Mendes, acompanhada pelo analista de monitoramento de cooperativas – Hélio Pontes. No encontro foi alinhada a 
realização de uma palestra de capacitação voltada aos contadores que atuam no cooperativismo. A expectativa é que o 

evento seja realizado em parceria, ainda neste ano. A vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCDF, 
Darlene Paulino Delfino Lunelli também participou do encontro para discutir a possibilidade de parceria futura para 

construção de um programa de qualificação profissional focado nos contadores que atuam neste segmento. Na mesma 

tarde o presidente Adriano Marrocos anunciou que pretende instituir, nos próximos dias, um grupo de trabalho 
envolvendo os profissionais de contabilidade deste ramo para debater questões relacionadas à atuação no 

cooperativismo. Interessados em compor o grupo de trabalho podem entrar em contato por meio do e-mail: 
ouvidoria@crcdf.org.br. 

  

 
 

Curso aborda normas aplicadas ao setor público 

O curso realizado pelo CRCDF, ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva nos dias 15 a 19 de outubro teve a 
participação de mais de 20 profissionais. No curso o professor detalhou assuntos como o impacto no orçamento e na 

contabilidade pública das NBCASP, mostrou a integração entre os Sistemas do Ciclo da Gestão Pública, falou sobre 
governança corporativa, sobre a estrutura e o funcionamento do SIAFI no plano das informações, entre outros. 

 

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. 
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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. 
 

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. 

 

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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