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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                      
 

Ainda dá tempo de se inscrever no IV Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal, que este ano 

tem como tema “Perícia Contábil: Mercado, Tecnologia e Procedimentos”. Com a participação de 

renomados palestrantes o fórum promete um rico debate para esta sexta-feira (07/06). Saiba 

mais acessando o site.  

 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do UDF comemora aniversário 

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do UDF completou 05 anos e o aniversário foi comemorado em 

solenidade realizada na segunda-feira (27/05). O evento teve a participação do CRCDF, que foi representado 

na ocasião pelo conselheiro Francisco das Chagas Lima. Na solenidade foram entregues certificados aos alunos 

de Ciências Contábeis que participaram dos plantões de 2019 auxiliando contribuintes com a Declaração de 

Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, e avaliadas as principais ações do NAF neste ano. O NAF do 

UDF é coordenado pelo professor Mestre Deypson Gonçalves Carvalho, que conduziu a cerimônia. 

 

 

Radio Justiça divulga IV Forum de Perícia Contábil do Distrito Federal 

O Coordenador da Comissão de Perícia do CRCDF, contador Fernando Guarany, concedeu entrevista a Radio 

Justiça, divulgando o IV Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal na terça-feira (28/05). Acesse o link 

para acessar a entrevista ou saiba mais sobre o evento no site do CRCDF. 

 

CRCDF realiza reunião plenária de maio 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (29/05) das reuniões do Conselho Diretor, TRED e 

Plenária. No encontro, que é mensal, são discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização e o 

registro, assim como a prestação de contas e a realização de cursos e eventos, além de resoluções. Também 

nessas reuniões são definidas as políticas para a gestão dos recursos do CRCDF. 

 

FIBRA lança Agenda Legislativa da Indústria do DF 2019 

O CRCDF foi convidado para o lançamento, pela FIBRA, da Agenda Legislativa da Indústria do Distrito Federal 

- ocorrido na quinta-feira (30/05). Anualmente a FIBRA apresenta sua agenda legislativa, na qual divulga os 

principais projetos de interesse dos empresários do segmento industrial. O documento será entregue ao 

presidente da Câmara Legislativa - deputado Rafael Prudente, ao governador Ibaneis Rocha, aos 

parlamentares distritais e federais e às demais autoridades. O convite ao presidente Marrocos foi feito pelo 

presidente da FIBRA Jamal Jorge Bittar. 

https://www.crcdf.org.br/portal/
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?menuSistema=mn314&entity.id=412386


 

Presidente do CRCDF prestigia lançamento do Plano Estratégico pelo GDF 

O presidente Adriano Marrocos representou o CRCDF na cerimônia de lançamento do Plano Estratégico do 

Distrito Federal 2019/2060 na quinta-feira (30/05). A iniciativa do Governo do Distrito Federal engloba um 

conjunto de iniciativas, metas e ações que projetam a cidade até o seu centenário. O plano está dividido em 

oito eixos temáticos: Gestão e Estratégia, Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico, 

Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.  

 

CRCDF realiza palestra sobre alterações das normas contábeis 

Na quinta-feira (30/05) o CRCDF realizou a palestra “Atualização Sobre as Alterações das Normas Contábeis 

2018/2019” – ministrada pelo palestrante Marcelo José de Aquino. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, 

abriu a palestra e lembrou a importância da capacitação profissional constante. 

 

 

Em duas solenidades CRCDF entrega 39 carteiras de identidade 

O CRCDF realizou na quinta-feira (30/05) duas solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional. 

Na primeira, a 8ª do ano, a paraninfa foi a professora Diana Vaz de Lima, que entregou o documento exigido 

para exercício da profissão contábil a 23 profissionais. Na segunda solenidade do dia e 9ª do ano de 2019, o 

paraninfo foi o integrante da comissão CRCDF Jovens Empresários - Risomar Lima de Oliveira. Foram 

entregues 16 carteiras na ocasião.  

 
 

 



 

 

Marrocos prestigia evento de homenagem às mães, realizado pelo Sescon 

Ainda na quinta-feira (30/05) o presidente Adriano Marrocos representou o CRCDF no evento promovido pelo 

Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 

Pesquisas do DF (Sescon/DF) em homenagem às mães.  

 

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 o site para mais informações. 

 

UnB promove Conferência Internacional do Terceiro Setor 

Em reunião da Comissão que está organizando os preparativos para a XII Convenção de Contabilidade do 

Distrito Federal, realizada no dia 16/04, foi pedido o apoio do CRCDF na divulgação da 1ª Conferência 

Internacional do Terceiro Setor, que está com inscrições abertas. O evento é uma iniciativa do Departamento 

de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília e acontecerá nos dias 26 e 27 de junho de 2019 

na UnB. Inscrições e mais informações podem ser obtidas no site. 

 

 

Participe do estudo sobre uso do termo contabilidade criativo 

Pesquisadores do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB) estão realizando um 

estudo sobre o uso da expressão “contabilidade criativa”. Os dados obtidos por meio desse questionário serão 

sigilosos e confidenciais, servindo apenas como objeto de pesquisa, e os respondentes, em hipótese alguma 

serão identificados na pesquisa. Participe e colabore com a pesquisa. Para responder ao questionário, clique 

no link. Qualquer dúvida em relação à pesquisa, entrar em contato com os pesquisadores (diana_lima@unb.br 

e roselaine_oc@hotmail.com) com o assunto: questionário contabilidade criativa. 

 

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 presidência@crcdf.org.br. 

 

 

 

http://enmc.cfc.org.br/
http://www.conferencias.unb.br/index.php/ccgunb/1ICTS/index
https://forms.gle/ik7HNZMDGvs2Bpbf9
mailto:diana_lima@unb.br
mailto:roselaine_oc@hotmail.com
about:blank


 

 

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 
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