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Reunião discute possibilidade de parceria para capacitação profissional 

Na terça-feira (21/05) o presidente Adriano Marrocos reuniu-se com o contador e representante da P&R 

Training & Consulting – José Geraldo Pelegrini, e o diretor-presidente da Fundação de Apoio para Pesquisa, 

Ensino, Extensão e Desenvolvimento Institucional (FINATEC) – Professor Edson Paulo da Silva. Na reunião foi 

discutida a possibilidade de realização de cursos em parceria para a capacitação profissional. 

 

Audiência Pública debate transferência da Junta Comercial 

Ainda na terça-feira (21/05) o presidente Adriano Marrocos participou do debate na Câmara Legislativa do 

Distrito Federal (CLDF) sobre a transferência do controle da Junta Comercial para o Distrito Federal com o 

objetivo de diminuir a burocracia na abertura de empresas e incentivar o empreendedorismo.  Estiveram 

presentes também o presidente da Junta Comercial do Distrito Federal - Antônio Eustáquio Corrêa da Costa e 

o representante do Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal – Rubens Roriz. Na ocasião 

Marrocos destacou a importância da conquista, como chamou a transferência da Junta Comercial para o 

Governo do Distrito Federal. “Tínhamos muitas dificuldades na definição de políticas públicas”, explicou 

Marrocos que acredita que a proximidade da gestão facilita a busca por apoio a iniciativas que beneficiam o 

empresário e o desenvolvimento local. Marrocos também demonstrou a preocupação com a tabela de preços 

de serviços publicada recentemente e com a cobrança para emissão de certidão simplificada. Veja o que mais 

defendeu o presidente do CRCDF na audiência acessando o site. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SFSqYplJn6c&feature=youtu.be


 

Marrocos recebe representante da DNA Certificadora 

O presidente Adriano Marrocos recebeu na terça-feira (21/05) o representante da DNA Certificadora Digital – 

Valter Fontes. A reunião teve como objetivo a apresentação da empresa, que tem 9 anos no mercado. O 

grupo DNA oferece serviços como Emissões de Certificados, Software próprio para emissões de nota fiscal, 

soluções para pessoa jurídica em telefonia, internet, pacote de dados, entre outros. Para saber mais entre em 

contato com a empresa no endereço: www.dnacertificadora.com ou nos telefones 61 3967-3170 - 61 

98277-9127. 

 

CRCDF representado na Semana do MEI 

O conselheiro Alberto Milhomem Barbosa representou o Conselho na quarta-feira (22/05) na palestra sobre 

Era Digital, ministrada por Luiz Candeva. O evento fez parte da programação da Semana do MEI, iniciativa da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Simpifica PJ. 

 

Marrocos prestigia palestra da BSSP 

Na quinta-feira (23/05) o presidente do CRCDF – Adriano Marrocos, prestigiou o evento realizado pela BSSp 

Centro Educacional em parceria com o Sescon-DF, que teve como tema “Cenário Tributário 2019 – Novidades, 

Riscos e Oportunidades”, com o professor e auditor Edgar Madruga. 

 

Câmara Legislativa homenageia profissionais da contabilidade e presidente do CRCDF 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) homenageou em sessão especial os contadores e técnicos em 

Contabilidade pelo Dia do Profissional de Contabilidade – celebrado em 25 de abril. A sessão solene realizada 

nesta sexta-feira (24/05) foi marcada pela entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao presidente 

do CRCDF - Adriano de Andrade Marrocos. A homenagem é um reconhecimento pela contribuição e prestação 

de relevantes serviços ao Distrito Federal. Continue lendo no site. 

 

http://www.dnacertificadora.com/
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/05/30/camara-legislativa-homenageia-profissionais-da-contabilidade-e-presidente-do-crcdf/


 

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. 

 

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

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 

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

www.crcdf.org.br 

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/

