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Manutenção na sede do CRCDF 
Informamos que o CRCDF não terá atendimento externo na sexta-feira (22/03) em razão da manutenção das caixas d’água. A data 
foi escolhida para que a manutenção seja concluída durante o fim de semana e o atendimento seja retomado na segunda-feira 
(25/03). Agradecemos a compreensão. 

SINDAC pede apoio do CRCDF para capacitação sobre o eSocial 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na terça-feira (12/03) os representantes do Sindicato das Academias do Distrito 
Federal (SINDAC), a presidente Thaís Yeleni e o diretor financeiro Luciano Lunkes. No encontro o SINDAC solicitou o apoio do CRCDF 
para a realização de capacitações sobre o eSocial direcionadas ao segmento de academias. 

CRC entrega 54 carteiras de identidade profissional 
Na última semana o CRCDF realizou três solenidades para entrega do documento exigido para o exercício da profissão contábil no 
Brasil. A carteira de identidade profissional, que comprova o registro em um Conselho Regional de Contabilidade, foi entregue a 54 
formandos nas cerimônias conduzidas pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, que destacou a importância da ética, da 
responsabilidade e do cumprimento de normas e resoluções no exercício da profissão contábil. “Estudar sempre é muito importante 
para ser um bom contador”, destacou o presidente. As solenidades tiveram a participação da vice-presidente de Registro Profissional 
– Fernanda Veras Oduaia e tiveram como paraninfos, o conselheiro do CRCDF e presidente da Associação Nacional dos Contabilistas 
do Poder Executivo Federal (ANACONTA) – Francisco da Chaga Lima, a chefe de gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno 
da Controladoria-Geral da União (CGU) – Renilda de Almeida Moura e o diretor operacional da Academia de Ciências Contábeis do 
Distrito Federal (ACiConDF) - Lúcio Rodrigues Capelletto. Saiba mais (link para o texto completo no site). 
 

 
Marrocos prestigia colação de grau da UPIS 
Na quarta-feira (13/03) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da cerimônia de colação de grau do curso de 
graduação em Ciências Contábeis da Faculdade UPIS, realizada no Garden Hall. Marrocos discursou aos alunos lembrando a 
importância da ética e destacando as atribuições do CRC. 

Administração do Gama recebe representante do CRCDF em reunião 
O representante do CRCDF no Gama, Aldo Régis Medeiros Lopes e o conselheiro Leonardo Soares Costa, foram recebidos pelo chefe 
de gabinete da Administração Regional do Gama – Helber Carvalho Souza, na quinta-feira (14/03). 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. 
 

 



 

 

Empresários Contábeis da Samambaia e do Recanto das Emas se reúnem 
O CRCDF realizou na sexta-feira (15/03) reunião entre empresários contábeis da Samambaia e do Recanto das Emas com a 

participação da vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCDF - Darlene Paulino Delfino Lunelli e do representante do 

Conselho na região – Eduardo Evangelista. A chefe da Seção Operacional do CRCDF, Maria Eliete Oliveira, também participou do 

encontro e esclareceu dúvidas sobre a fiscalização exercida pelo CRC, sobre a emissão de Decores, termo de transferência e 

contrato. Foram discutidos ainda assuntos como cronograma de cursos e questões relacionadas a licenciamentos.  

Governo, parlamentares e contadores alinham projeto que anistia multas da GFIP 
Em reunião realizada na sexta-feira (15/03) os senadores Izalci Lucas (PSDB-DF) e Paulo Paim (PT-RS), além de representantes da 
Receita Federal, ouviram representantes da classe contábil sobre a proposta que prevê a anulação de débitos tributários e da 
inscrição em dívida ativa de empresas que entregaram a GFIP com atraso. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi 
acompanhado pelos técnicos em contabilidade Eslaine Silva Eberle, Dalmo Araújo Tomé, Edinaldo Morais Parrião, além de Diego 
Rodrigues Pacheco, Gabriela Martins de Almeida, Francisco Pinto Malaquias, Alyne Santos Medeiros Benevides e Janne Andrade. No 
encontro os profissionais contábeis e os representantes do Governo Federal apresentaram os pontos de vista em relação à proposta 
e ficou definido que a Receita Federal vai encaminhar uma nova redação para o projeto que, em seguida, seguirá para a tramitação 
no Senado Federal. Saiba mais. 
 

 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/03/15/apos-pedir-retirada-de-votacao-governo-alinha-com-contadores-projeto-que-trata-da-anistia-das-multas-da-gfip/


 

 

NAF UnB promove atendimentos presenciais sobre declaração do Imposto de Renda 
O Projeto de Extensão Balcão Universitário, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília, em 
parceira com a Receita Federal, via projeto Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), promoverá atendimentos presenciais e à 
distância para retirar dúvidas da comunidade em geral quanto ao processo de elaboração desta declaração. Neste ano os 
atendimentos serão realizados nos dias 18, 20, 25 e 27 de março, das 8h às 10h, na sala 06/38, Bloco D, Prédio da FACE. Nos dias 

19 e 26 de março, 02, 09, 16 e 23 de abril das 14h às 18h, na sala do Laboratório de Ciências Contábeis do Prédio da FACE. A 
equipe ainda atenderá a comunidade no Shopping Conjunto Nacional dias 06, 13 e 27 de abril, das 9h às 18h. Dúvidas podem ser 
encaminhadas para o e-mail balcaofiscal@gmail.com. 
 
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:  
 
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. 
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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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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