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CRC apoia palestra sobre Compliance no Terceiro Setor 

Na terça-feira (23/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o presidente da Academia de Ciências 

Contábeis do Distrito Federal (ACiConDF) - professor José Antônio de França e o procurador de justiça do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) – José Eduardo Sabo Paes. A reunião foi marcada com o objetivo de 

formalizar o convite ao Conselho que vai participar e apoiar a realização da palestra sobre Compliance no Terceiro 

Setor, que será ministrada pelo Dr. José Eduardo Sabo e pelo promotor de justiça do Ministério Público do Estado de 

São Paulo – Airton Grazzioli. No evento, que vai ser realizado no dia 08 de novembro, no auditório Parlamundi da 

LBV, será lançado o livro com o mesmo tema, escrito pelos palestrantes. O evento será aberto ao público e não haverá 

inscrição prévia. 

 

Reunião Plenária e do Tribunal Regional de Ética 

Na quarta-feira (24/10) foram realizadas as reuniões ordinárias do mês de outubro. É neste encontro que os 

conselheiros discutem e revisam processos e resoluções, além de definir políticas para a gestão dos recursos do CRCDF. 

 

Outubro Rosa reforça importância dos cuidados com a saúde 

Dezenas de profissionais participaram na quinta-feira (25/10) do evento “Bem me Quero – Outubro Rosa” idealizado 

pela Comissão CRCDF Mulher. Para abordar os cuidados com o corpo foram convidados médicos especialistas em 

diferentes áreas. Com o tema Saúde e Autoestima o Talk Show mediado pela digital influencer Karl Jeanneth, deu 

espaço aos comentários da Dra. Carolina Medaglia (ginecologia e obstetrícia), da Dra. Lauriene de Sousa Pereira 

(ginecologista e obstetrícia) e do Dr. Guilherme Cunha (cirurgião plástico), que esclareceram dúvidas das participantes. 

Em seguida a Dra. Elisa Porto Mascarenhas, que é oncologista, ministrou a palestra com o tema Combate e Prevenção 

ao Câncer de Mama, em que explicou o surgimento da doença, as causas, fatores de risco, autoexame e iniciativas que 

podem ajudar na prevenção aos tumores. A abertura foi conduzida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. Leia 

mais clicando aqui ou clique aqui para assistir ao vídeo sobre o evento. 

 

CRCDF se reúne com Sebrae para discutir projetos 

Ainda na quinta-feira (25/10) o presidente Adriano Marrocos foi recebido na sede do Sebrae no DF pelo 

superintendente Rodrigo Sá. Na ocasião foram tratados assuntos relacionados aos projetos previstos para 2019, como 

mutirões da simplificação e missões empresariais. 

 

ACiConDF realiza reunião com presença do CRCDF 

Na sexta-feira (26/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da reunião da Academia de Ciências 

Contábeis do Distrito Federal – ACiConDF, realizada na sede do Conselho. O encontro teve também a presença do 

presidente da ACiCon-DF, professor José Antônio de França e foi promovido com o intuito de discutir questões 

relacionadas à comunicação da Academia. 

  

Inscrições abertas para cursos sobre EFD-Reinf e Auditoria de Entidades de Previdência 

O CRCDF vai realizar nos dias 05 a 09 de novembro o curso sobre Auditoria e Contabilidade Para Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, com o professor Ronaldo dos Santos Silva. Será das 14h às 18h na sede do Conselho. 

Também estão abertas as inscrições para o curso sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 

Fiscais (EFD-Reinf), que será ministrado pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa no dia 12 de novembro. 

Participe, garanta sua inscrição no site do Conselho clicando aqui. 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2018/10/30/outubro-rosa-reforca-importancia-dos-cuidados-com-a-saude/
https://youtu.be/JD2LTDgXc3Y
https://www1.crcdf.org.br/spwdf/cursostt/Entrada.aspx


 

Vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista 

Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de 

Pernambuco (CRCPE), vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será realizado em Porto de Galinhas 

nos dias 11 a 13 de setembro de 2019. A proposta é discutir temas da área contábil e de interesse geral, com enfoque 

principal no universo feminino. Separe espaço na sua agenda. Acesse mais informações aqui. 

 

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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