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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                           

 

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 às 15:00hs, 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. 

 

Marrocos recebe representante do IPOG 

Na terça-feira (30/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu os representantes do Instituto de Pós-

Graduação (IPOG) – Renato Pimentel e Pedro Bernard. O encontro teve como objetivo o alinhamento de estratégia e 

discussão sobre as atividades de capacitação que serão desenvolvidas no próximo ano em decorrência da parceria 

firmada entre as instituições. 

 

Receita Federal inaugura sala de atendimento do eSocial 

Na quarta-feira (31/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da Sala Especial de Atendimento do 

eSocial, que passará a atender contadores e empresários com dúvidas relacionadas ao sistema. Representantes da 

Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e da Caixa Econômica Federal, também participaram desse primeiro momento. Os encontros serão realizados 

periodicamente. O primeiro deles já está marcado para o dia 14 de novembro. Saiba como participar acessando o site 

do CRCDF. 

 

Inscrições abertas para curso sobre EFD-Reinf  

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. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2018/10/31/receita-federal-inaugura-sala-de-atendimento-do-esocial/
https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/


 

 
 

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 acessando aqui. 

 

CRCDF apoia I Fórum de Perícia Econômico-Financeira 

Ainda na terça-feira (30/10) Adriano Marrocos recebeu o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito 

Federal (Corecon-DF) - Eloy Corazza. A razão do encontro foi o apoio do CRCDF ao 1º Fórum de Perícia Econômico-

Financeira, que o Corecon-DF vai realizar no dia 14 de novembro no auditório Cel. José Nilton Matos da Academia de 

Bombeiro Militar, em Brasília-DF. Também estiveram presentes a coordenadora do Fórum – Vilma Guimarães e o 

gerente Daniel dos Passos Soares. Saiba como participar do evento clicando aqui.  

 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://enmc.cfc.org.br/
http://corecondf.org.br/?p=10729
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/


 
 

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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