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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                    

XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal: Inscrições Abertas! 

Estão abertas as inscrições para o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal, que será realizado no 

dia 14 de maio no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Com o tema “Autorresponsabilidade 

e Empoderamento Feminino” o evento terá palestras com temas como ética, compliance e controles internos, 

empoderamento feminino e o poder da autorresponsabilidade. Assista ao vídeo gravado pela comissão 

organizadora do evento. Acesse o site e garanta sua inscrição. 

 

Sancionada Lei que regulamenta a extinção do DIFAL 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, acompanhado do conselheiro Contador Alberto Milhomem Barbosa, 

do representante do Conselho em Taguatinga, Contador Thiago Almeida Fernandes, além do Contador 

Alzemar Rêgo de Souza e do Técnico em Contabilidade Marco Aurélio da Trindade Rabelo, participaram na 

terça-feira (30/04) do evento de lançamento do decreto “Emprega DF” pelo Governo do Distrito Federal. A 

medida anunciada pelo governador Ibaneis Rocha prevê benefícios fiscais e financeiros a fim de promover a 

geração de renda e emprego. A iniciativa também promete atrair e manter empresas na capital a partir da 

adoção de regras mais atraentes para os investidores. Na ocasião o governador também assinou o decreto 

que retira das empresas optantes do Simples Nacional a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) sobre o 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O evento também teve a participação do 

presidente do Sindivarejista/DF – Edson de Castro e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-DF) 

– José Carlos Magalhães Pinto. 

 

Marrocos é recebido no MCTIC 

Em reunião no Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), na quinta-feira 

(02/05), o presidente Adriano Marrocos foi recebido pelo Sr. Celestino Todesco, Chefe de Gabinete do Ministro 

Astronauta Marcos Pontes. O encontro foi agendado a pedido do CRCDF, com o intuito de convidar o ministro 

para participar como palestrante na XII Convenção de Contabilidade do DF. Ao receber o convite o 

representante do ministro agradeceu e informou que vai transmitir a demanda para, então, responder ao 

convite. A XII Convenção de Contabilidade será realizada pelo Conselho no segundo semestre do ano. Fique 

atento e participe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOULVA0ixZA
http://www1.cfc.org.br/evento?QDB


 

Presidente do CRCDF concede entrevistas sobre IRPF, MEI e Balanço Patrimonial 

O Imposto de Renda da Pessoa Física, cujo prazo para a declaração acabou no dia 30/04, foi tema de diversas 

entrevistas concedidas pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. Na segunda-feira (29/04) ele gravou 

com a equipe da TV Record. Na terça-feira (30/04) o presidente falou sobre o assunto com a equipe de 

reportagem do Jornal da TV Band. Ainda na terça-feira (30/04) Marrocos falou sobre os 10 anos do programa 

Microempreendedor Individual (MEI) em entrevista na TV Câmara. E na sexta-feira (03/05) o presidente 

concedeu entrevista à TV Justiça, em que falou sobre Balanço Patrimonial, demonstrações contábeis e a 

importância dessas para a justiça. A entrevista foi disponibilizada na internet e pode ser assistida clicando 

aqui. (19m47ss a 19m54ss). 

 

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 no site. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utGu-nDNwvM
http://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/


 

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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