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Comissão do Senado agenda discussão da proposta que anula multas da GFIP 
Atendendo ao compromisso firmado em reunião entre o presidente Adriano Marrocos e a assessora do senador Romário (PODE/RJ) - 
Nathália Alvarenga, a proposta que prevê a anulação de débitos tributários e da inscrição em dívida ativa de empresas que 
entregaram com atraso a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
(GFIP) pode ser discutida em reunião agendada para esta semana. O PLC 96/2018 está na previsão de pauta da reunião da 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, agendada para o dia 13/03 a partir das 9h. A sessão deve acontecer no plenário 9 
da Ala Senador Alexandre Costa. Saiba mais acessando o site. 
 
Projeto de Lei sobre a Junta Comercial pauta reunião entre CRCDF e CLDF 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido na quinta-feira (07/03) pelo chefe de gabinete da presidência da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF) –  Ricardo Alves Sande, que representa o presidente da Casa –  deputado Rafael Prudente 
(MDB-DF). No encontro Marrocos apresentou sugestões ao Projeto de Lei que trata da criação da Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Distrito Federal e está em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais da CLDF. As observações serão repassadas ao 

presidente da Câmara. A assessora de gabinete - Fabiane Raissa da Fonseca também participou da reunião. 
 

 

 
Marrocos palestra sobre ética no UniCEUB 
Ainda na quinta-feira (07/03) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, ministrou palestra “ Ética profissional: De onde vem, para 

onde vamos!”  aos graduandos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). A participação atendeu 

convite do presidente da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), Antônio Eustáquio Corrêa da Costa –  o professor Tatá, que é 

docente na instituição.  

 

CRCDF e SEF se reúnem para tratar do painel da Nota Fiscal Eletrônica 

O conselheiro do CRCDF, Cássio dos Santos, e os contadores Aldo Régis Medeiros Lopes e Michael Martins Fernandes foram 

recebidos na sexta-feira (08/03) pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal –  Roberto de Andrade Müller. A reunião tratou do 

painel que será disponibilizado em breve para consulta de Informações sobre Nota Fiscal Eletrônica. Os representantes do Conselho 

foram informados de que a Secretaria de Fazenda do DF vai aperfeiçoar o painel e  incluir novas informações. As mudanças, que 

estão fase de testes, serão apresentadas em breve. 

 

CRCDF presente em comemoração ao Dia da Mulher 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional - Darlene Paulino Delfino Lunelli, a 

coordenadora da Comissão CRCDF Mulher - Jaqueline Pereira Rocha Torres e a diretora social do SESCON-DF –  Lilian Rufino, 

participaram na sexta-feira (08/03) do Café com Elas, o evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher que foi promovido pela 

Junta Comercial com o apoio do CRCDF, do SESCON-DF e do Instituto da Mulher Contabilista do Distrito Federal (IMCDF).   

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/03/11/comissao-do-senado-agenda-discussao-da-proposta-que-anula-multas-da-gfip/


 

Marrocos prestigia lançamento de ações do GDF 

No dia Internacional da Mulher o Governo do Distrito Federal lançou um pacote de ações envolvendo diversas secretarias de estado 

com a Secretaria da Mulher. As medidas visam reduzir os casos de violência contra a mulher e envolvem também campanhas de 

prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além da realização de exames preventivos. Outra ação é a criação da rede Sou + 

Mulher, que terá ações voltadas à valorização feminina, ao empreendedorismo, à autonomia econômica. A solenidade de lançamento 

teve a participação do presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, atendendo ao convite feito pelo GDF. 

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 no 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 no 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 no site. 
 
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
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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