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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                      

Câmara Legislativa também vai homenagear Profissional da Contabilidade 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai realizar no dia 24 de maio (sexta-feira) às 10h, a sessão 

solene em homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade, comemorado em 25 de abril. A 

solenidade foi proposta pelo deputado distrital Robério Negreiros (PSD) e será realizada no plenário da 

CLDF. A participação de todos é muito importante.  

 

Celebração ao Dia do Contabilista no Senado têm reivindicações e homenagens 

A sessão especial em homenagem ao Dia do Contabilista – celebrado em 25 de abril – realizada no 

Senado Federal na segunda-feira (06/05) foi marcada por reivindicações dos Contadores e Técnicos em 

Contabilidade e pelos pedidos de maior valorização para a classe. Em seu discurso o presidente do 

CRCDF, Adriano Marrocos, lembrou importantes acontecimentos na história da contabilidade e explicou a 

importância da aprovação do Projeto de Lei que anistia multas da GFIP e a necessidade de criar a 

Secretaria de Contabilidade Nacional para garantir a transparência no setor público.  

A iniciativa foi do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). O presidente do CFC – Zulmir Ivânio Breda, o 

presidente do Ibracon – Francisco Antonio Sant`Anna, o presidente da Anaconta – Francisco da Chaga 

Lima, o diretor da Academia Brasileira de Ciências Contábeis – José Antonio de França, e 

a  subsecretária do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Gildenora Milhomem, também 

compuseram a mesa de abertura. Saiba mais no site. 

 

CRCDF prestigia evento de lançamento da Caravana do Crédito 

O Conselheiro Alberto Milhomem Barbosa representou o Conselho no evento em que oficializou a 

parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para colocar em prática a 

primeira Caravana de Crédito. A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso a ofertas de crédito a 

empreendedores. O evento foi realizado na quarta-feira (08/05) sede do Simplifica PJ em Taguatinga. 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/05/10/5954/


 

Inauguração da Sala do Empreendedor tem participação do CRCDF 

A sala do empreendedor do Núcleo Bandeirante foi inaugurada oficialmente na quarta-feira (08/05). A 

cerimônia de lançamento teve a participação da vice-presidente de Desenvolvimento Profissional Darlene 

Paulino Delfino Lunelli e da representante do CRCDF nas regiões Candangolândia/Núcleo 

Bandeirante/Park Way e Riacho Fundo - Luiza Gomes Alencar Veloso. Na sala, empresários e futuros 

empreendedores receberão informações sobre a abertura de empresas, regularização das atividades 

informais e sobre as medidas que simplificam o atendimento aos pequenos negócios. 

 
Comissão se reúne e discute realização do Fórum da Mulher Contabilista  

Em reunião na quarta-feira (08/05) a Comissão CRCDF Mulher, coordenada pela contadora Jaqueline 

Pereira Rocha Torres, acertou os últimos detalhes para a realização do XI Fórum da Mulher Contabilista 

do Distrito Federal. Além da coordenadora, participaram do encontro à vice-presidente de Registro 

Profissional - Fernanda Veras Oduaia - e as integrantes Bruna Symara Alves da Costa, Diana Ribeiro 

Confessor, Elaine dos Santos e Roseni da Costa Veloso. 

 
Em reunião com representantes da CEF, CRCDF discute projeto voltado à capacitação 

Capacitar profissionais registrados no CRCDF capacitando-os para assessoria a empreendedores de 

micro e pequenas empresas, reduzindo o atual nível de descontinuidade nos negócios, é a intenção da 

parceria proposta pela Caixa Econômica Federal ao Conselho. Na reunião realizada na quinta-feira 

(09/05) o presidente do CRCDF – Adriano Marrocos, acompanhado pelos vice-presidentes de 

Administração – Daniel Chaves Fernandes e de Desenvolvimento Profissional - Darlene Paulino Delfino 

Lunelli, ouviram a proposta dos representantes da CEF – Antônio Lucena Benavenuto, Luísa Marina 

Woitexen, Mário Aguiar Correia e Samuel Portilho. O assunto continuará a ser discutido posteriormente. 

 

 

 

 



 

CRCDF encaminha ao MPF considerações sobre prestação de contas eleitorais  

O CRCDF recebeu na quinta-feira (09/05) o retorno sobre as contribuições enviadas ao Ministério Público 

Federal (MPF). O Conselho havia recebido da Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal 

(PGE/MPF), em março deste ano, o convite para participar das discussões envolvendo a prestação de 

contas eleitorais e indicou como representantes o conselheiro Alberto Milhomem e o coordenador da 

Comissão CRCDF Jovens Empresários Leonardo Oliveira Mihsen. O documento construído pelo Conselho 

reuniu sugestões que buscam aprimorar a prestação de contas e pode ser consultado na íntegra clicando 

aqui. Em resposta, o representante da PGE/MPF – Álvaro Amorim, destacou que as considerações foram 

incluídas na pauta da Ministra Rosa Weber– e serão ainda utilizadas em novas rodadas de discussão. 

 
Encaminhe suas dúvidas sobre licenças de funcionamento 

Possui dificuldades em relação aos processos que envolvem licenças de funcionamento? Envie suas 

perguntas para o endereço presidencia@crcdf.org.br para que sejam usadas em um material que o 

CRCDF vai produzir em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 

Federal. 

 
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. 

 
Sebrae vai realizar Semana do MEI 

De 20 a 24 de maio o Sebrae/DF vai realizar a Semana do MEI, que oferece capacitações para o 

microempreendedor individual (MEI) por meio de oficinas, palestras e orientações técnicas. O evento 

também tem como foco o auxílio a empreendedores que querem se tornar MEI, fazer a declaração anual 

e tirar dúvidas com relação à atividade, entre outros. Clique aqui para saber mais. 

 
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 
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