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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. 

 

CRCDF sedia reunião da ASCOP 

Representantes das instituições que compõem a Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do 

Distrito Federal, ASCOP/DF, reuniram-se na sede do CRCDF na segunda-feira (13/05). No encontro, 

representantes do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) apresentaram aos presentes as 

vantagens e características de um sistema criado pelo Serpro e que pode ser utilizado pelos Conselhos. A 

reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE-DF) – 

Wiliam Vicente Bernardes. Também participaram os representantes dos conselhos regionais de Relações 

Públicas (Conrerp 6ª) – o presidente Antônio Carlos Lago; de Odontologia (CRO/DF) – o presidente Marco 

Antônio dos Santos; de Medicina Veterinária (CRMV-DF) – o vice-presidente Saulo Borges Lustosa; de 

Educação Física (CREF7/DF) – a vice-presidente Nicole Christine Silva; de Biologia (CRBio-04) – o delegado 

Gildemar Crispim; de Arquitetura e Urbanismo (CAU/DF) – o conselheiro André Velloso e o gerente geral 

Flávio Oliveira; da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) – conselheiro Fernando Abdala; de 

Fonoaudiologia (CREFONO) – o assessor Danilo Mantovani; de Técnicos em Radiologia (CRTR) – o supervisor 

Pedro Galeno; de Farmácia (CRF/DF) – a procuradora Márcia Mayumi; de Engenharia e Agronomia (CREA-DF) 

– a advogada Lara Sanchez e o assessor José Gilberto; e, de Medicina (CRM-DF) – o advogado Marco Antônio 

Medeiros. 

   

Marrocos participa de reunião sobre transferência da JCDF 

Ainda na segunda-feira (13/05) o presidente Adriano Marrocos participou, à convite do presidente da Junta 

Comercial do Distrito Federal (JCDF), Antônio Eustáquio Corrêa da Costa, da reunião de líderes na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em que foi solicitada agilidade na tramitação do Projeto de Lei nº 

214/2019, que dispõe sobre a criação da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, 

desvinculando a JCDF da União. A contribuição do CRCDF no projeto terá como objetivo a melhor adequação à 

necessidade dos profissionais da contabilidade e empresários locais. 

 

   



 

XI Fórum da Mulher destaca importância da autorresponsabilidade e empoderamento feminino 

A autorresponsabilidade e o empoderamento feminino foram os principais temas discutidos no XI Fórum da 

Mulher Contabilista do Distrito Federal realizado pelo CRCDF, na terça-feira (14/05), no auditório do Conselho 

Federal de Contabilidade. A ética profissional e os controles internos também foram temas discutidos nas 

palestras. O evento teve a participação de mais de cento e cinquenta mulheres. Saiba mais e assista aos 

vídeos produzidos no Fórum no site. 

 

Presidente do CRCDF se reúne com secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e apresenta sugestões 

Na quarta-feira (15/05) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido pelo secretário adjunto da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Espedito Henrique de Souza Junior. Na reunião Marrocos 

questionou sobre o andamento de demanda apresentada pelo Conselho em março, em que o CRCDF solicita 

que a emissão da Certidão Simplificada, emitida via site, seja retirada da tabela de serviços, portanto, não 

seja cobrada, considerando que tal cobrança gerou custos adicionais as empresários e profissionais contábeis. 

O secretário adjunto informou que a demanda foi encaminhada à JCDF. Outro ponto abordado no encontro foi 

a transferência da Junta Comercial, que será discutida pela Câmara Legislativa. O presidente do CRCDF 

repassou ao representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico as sugestões de alteração na 

proposta. 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/05/21/xi-forum-da-mulher-destaca-importancia-da-autorresponsabilidade-e-empoderamento-feminino/


 

CRCDF realiza 1º Seminário de Contabilidade e Governança do Setor Público 

O CRCDF promoveu na sexta-feira (17/05), no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o 1º 

Seminário de Contabilidade e Governança do Setor Público. Durante todo o dia os participantes 

acompanharam debates com especialistas da área pública e puderam participar com perguntas ao longo da 

programação. O evento foi construído pelo Grupo de Trabalho do Conselho coordenado pelo professor José 

Marilson Martins Dantas, e que tem como coordenador adjunto o vice-presidente de Controle Interno do 

CRCDF - José Luiz Marques Barreto. A abertura foi conduzida pelo presidente Adriano Marrocos, que destacou 

a importância da iniciativa de discutir a governança no setor público, que será adotada por outros conselhos. 

Continue lendo no site. 

 

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 tembém 

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 para saber mais 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. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/05/23/crcdf-realiza-1o-seminario-de-contabilidade-e-governanca-do-setor-publico/
mailto:presidencia@crcdf.org.br
http://http/enmc.cfc.org.br/
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/05/MEI_2019.pdf
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto: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. 

     

 

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

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 

SHCS QD. 505 Bloco C | Loja 45 | CEP: 70.350-530 Brasília/DF 

www.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/
mailto:crcdf@crcdf.org.br
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/
http://br.linkedin.com/pub/conselho-regional-de-contabilidade-do-df/65/313/655
https://twitter.com/crc_df
https://pt-br.facebook.com/crcdf.df
http://www.crcdf.org.br/

