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Comissão se reúne e discute realização do Forúm da Melher Contabilista 
Coordenada pela contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres a Comissão CRCDF Mulher realizou reunião, na sede do CRCDF, na 
segunda-feira (18/02) para discutir os preparativos para o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal. Além da 
coordenadora, participaram do encontro as integrantes Diana Ribeiro Confessor, Fernanda Veras Oduaia e Roseni da Costa Veloso. 
Mais informações serão divulgadas em breve. 
 

 

 
Marrocos discute parceria em reunião com Sebrae 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido na segunda-feira (18/02) pelo diretor superintendente do Sebrae – Antônio 
Valdir Oliveira Filho, que estava acompanhado pelo gerente da Gerência de Negócios em Rede – Fernando Neves dos Santos Filho, 
para tratar de questões como a parceria entre o Sebrae e o CRCDF nos Mutirões da Simplificação, em que o Conselho mobiliza 
profissionais para atender empresários. Outro assunto discutido no encontro foram as missões empresariais realizadas em parceria, 
apoio na realização de eventos e a possibilidade de promover capacitações em parceria sobre temas como planejamento estratégico. 
 

 



 

 

CRCDF entrega alimentos à instituição de caridade 
Na terça-feira (19/02) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, realizou a entrega de alimentos não perecíveis arrecadados na 
palestra realizada em parceria com a Receita Federal sobre o eSocial e a EFD-Reinf, no dia 06 de fevereiro. Ao todo a representante 
da Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral (ABCPRODEIN) – Irmã Maria Cruz Ezquerro, recebeu mais de 
300 kg de alimentos que foram organizados pela equipe operacional do Conselho. 
 

 
 
Administrador da Candangolândia recebe representante do CRCDF 
A representante do CRCDF na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way e Riacho Fundo - Luiza Gomes Alencar Veloso, foi 
recebida na terça-feira (19/02) pelo administrador regional da Candangolândia – José Luiz Gonzalez Rodriguez. A reunião foi marcada 
a pedido do CRCDF para discutir assuntos como os processos de licenciamento empresarial e a possibilidade de realizar encontros 
para que os profissionais da contabilidade e empresários da região possam esclarecer dúvidas com representantes da Administração 
Regional. 
 

 



 

CRCDF discute possibilidade de parceria com UDF 
Na quinta-feira (21/02) o presidente Adriano Marrocos recebeu na sede do CRCDF o professor do curso de Ciências Contábeis do 
Centro Universitário UDF – Paulo Chagas. O encontro foi marcado com o intuito de analisar a possibilidade de parceria entre as duas 
instituições, que resultaria em descontos aos profissionais em cursos de especialização e em flexibilidade de horários para atender 
empresários contábeis. A cooperação será analisada pelas instituições. 

 
Administrador de Águas Claras recebe representantes do CRCDF 
Na sexta-feira (22/02)o representante do CRCDF de Águas Claras – Alexandre Alves do Nascimento e o vice-presidente de 
Administração do Conselho – Daniel Fernandes, se reuniram com o administrador regional de Águas Claras – Ney Robsthon de 
Almeida para uma conversa sobre os processos que envolvem as administrações e os escritórios de contabilidade. 
 

 
 

 

 

 



 
 

UnB realiza Curso de Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS 
O Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília está com seleção aberta para a 3ª turma do Curso de 
Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS. As inscrições serão feitas nos meses de fevereiro e março, e o curso de 360 
horas será iniciado entre março e abril. Saiba mais:(site) 

FUCAPE vai selecionar interessados em Doutorado em Ciências Contábeis 
A FUCAPE está com o processo seletivo aberto para o primeiro Doutorado Profissional em Ciências Contábeis em Brasília. As 
inscrições estarão abertas até o dia 15 de março. Clique para saber mais:(site) 

 
TV Receita disponibiliza videoaulas sobre eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb 
Por meio de seu canal no Youtube a Receita Federal disponibiliza 10 videoaulas em que o auditor-fiscal Cláudio Maia apresenta a 
nova forma de apresentação de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, além de apresentar as novas declarações 
previdenciárias. Os vídeos tratam especificamente da forma de apuração do cálculo das contribuições previdenciárias para orientar os 
contribuintes na geração de seus débitos previdenciários. Acesse:(site) 

Anuidade: Ainda dá tempo de aproveitar o desconto para pagamento em fevereiro 
Os boletos referentes às taxas de anuidade já foram enviados pelo CRCDF aos endereços de correspondência cadastrados no 
sistema, e também já estão disponíveis para emissão em nosso site, (link). 
Aproveite o desconto especial de 5% para quitação em fevereiro. Os valores foram definidos por meio da Resolução CFC nº 
1.553/2018, publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no Diário Oficial da União (DOU). Conheça a resolução na 
íntegra:(link). 
 
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. 
 
Chamamento Púbico de Parceria com o CRCDF. 
O CRCDF lançou edital de Chamamento Público Nº 01/2019 para realização de parcerias com o Conselho Regional de Contabilidade 
do Distrito Federal voltadas à Educação Profissional Continuada. 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! 

 

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. 
 

http://cca.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=11
http://www.fucape.br/cursos/doutoradoprofissionalcc/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zsee2Wcyb4DmJ3d1WXo2blfNV4NzjIK
https://www1.crcdf.org.br/spwDF/pagamentoavulso/AnuidadeRegistrado_CRC_Padrao_Completo_2019_01PC.htm
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2018/001553&arquivo=Res_1553.doc
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/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/


 

 

 

 

     

 
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 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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