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CRCDF e Secretaria de Fazenda alinha disponibilização de notas fiscais aos contadores 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos e os contadores Aldo Régis Medeiros Lopes e Michael Martins Fernandes foram recebidos 

na terça-feira (18/12) pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal – Roberto de Andrade Müller e pelo assessor do gabinete - 

Sérgio Pará, pelo auditor Gilson Melo e pelos consultores Mariana Aparecida e Marcelo Pereira. No encontro marcado para tratar da 

disponibilização de Notas Fiscais para os contadores, o CRCDF foi informado das medidas que serão adotadas pela Secretaria de 

Fazenda para atender a demanda dos contadores. “Como se trata de um planejamento estratégico, a Secretaria quer alinhar alguns 

detalhes com representantes da classe contábil”, explicou o presidente do Conselho, Adriano Marrocos. O acesso ao site foi outro 

tema tratado na reunião, assim como a Instrução Normativa que a SEF/DF publicou sobre o Malha Fiscal. Saiba mais acessando a 

notícia no site. 

 

 
 

Presidente prestigia posse da diretoria e conselheiros do CRMV-DF 

O presidente do CRCDF e da Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal (ASCOP/ DF), Adriano 

Marrocos, participou na terça-feira (18/12) da cerimônia de posse da Diretoria Executiva e Corpo de Conselheiros do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF). Os membros empossados atuarão na gestão no triênio 2019-2021. 

O presidente Adriano Marrocos parabenizou na ocasião o presidente do CRMV-DF – Laurício Monteiro Cruz. 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2018/12/20/crcdf-e-secretaria-de-fazenda-alinha-disponibilizacao-de-notas-fiscais-aos-contadores/


 

 

Marrocos recebe representante de Coworking 

Na quarta-feira (19/12) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o representantes do BaruCoworking – o fundador e sócio 

José Noguchi e o sócio-gestor Juliano Lopes. O encontro foi marcado com o objetivo de apresentar o espaço que oferece ambiente 

para trabalhos autônomos e estrutura para reuniões e palestras, além de discutir a possibilidade de parceria para capacitações. Para 

mais informações entre em contato com o BaruCoworking por email: contato@barucoworking.com.br ou telefone: (61) 3541-

2485. 

 

 

 
 
 
Presidente do CRCDF recebe representante da Multi Tecnologia 

Com o intuito de apresentar uma nova ferramenta a ser disponibilizada aos profissionais da contabilidade, o representante da 
empresa Mult Tecnologia solicitou reunião com o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. O encontro foi realizado na sede do 
CRCDF, na quarta-feira (19/12), e contou com a participação dos representantes da Multi - Virgínio Borges e do Kelson da Silva 
Neves. O Pocket é um dispositivo que para armazenamento e gestão de certificados digitais nas empresas contábeis, oferecendo 
segurança e acessos protegidos por senha para cada funcionário do escritório. Ainda na reunião foi discutida a parceria para 
realização de palestras de capacitação aos profissionais de contabilidade. Para mais informações entre em contato com a Multi (61) 
99180-4151. 

 

 
 
 
 

 

mailto:contato@barucoworking.com.br


 
 
 
Marrocos recebe representante da Digilex 
Ainda na quarta-feira (19/12) o presidente Adriano Marrocos recebeu os representantes da Digilex – Nilton Sena, Lucas Batista e 
Daiane Brito. A reunião foi solicitada pela Digilex para apresentação dos serviços oferecidos pela empresa, que oferece consultoria 
tributária e empresarial. Para saber mais entre em contato pelo e-mail: lucasbatista@digilex.com.br ou telefone (61) 3326-8096. 
 

 
 
 
Comissão de governança discute ações de capacitação para 2019 
A Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público se reuniu na quinta-feira (20/12) para tratar de 
iniciativas em andamento como o Congresso que a Comissão pretende realizar no primeiro semestre de 2019. No encontro os 
integrantes da comissão também avaliaram positivamente a transmissão realizada pelo CRCDF no dia 06 de dezembro, sobre os 
Programas de Integridade das Empresas Estatais (Lei 13.303/2016), para esclarecer dúvidas sobre a implantação efetiva da Lei. 

Ainda na reunião foram definidas prioridades para os trabalhos do grupo em 2019. Participaram do encontro o coordenador da 
comissão – Professor José Marilson Dantas, da Universidade de Brasília e a professora  Rosane Maria Pio da Silva, também da UnB. 
 
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. 
 
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. 
  

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! 

mailto:lucasbatista@digilex.com.br
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/


 

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 

Boletim do CRCDF 
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Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 
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