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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 
CRCDF realiza reuniões de Câmaras 

Na terça-feira (11/06) foram realizadas as reuniões das Câmaras de Registro, Fiscalização e 

Desenvolvimento Profissional no CRCDF. Nesses encontros, que são mensais, são discutidos os processos de 

cada setor. 

 

Comissão de Compliance se reúne no CRCDF 

A Comissão de Governança e Compliance no Setor Público do CRCDF coordenada pelo professor José 

Marilson Martins Dantas, da Universidade de Brasília, reuniu-se na sede do Conselho na quinta-feira (13/06). 

No encontro, que teve também a participação da professora Rosane Maria Pio da Silva e da Bruna Carla 

Carvalho Cavalcante, foram discutidos os próximos projetos a serem desenvolvidos pelo grupo e os convites 

para participar de seminários realizados por outras entidades. Outro assunto em pauta foi a realização de 

palestras a serem transmitidas em tempo real pela TV Web do CRCDF no Youtube, visando a capacitação dos 

contabilistas. A comissão também iniciou as discussões para a realização da 2º edição do seminário de 

governança. 

 

Marrocos prestigia Conecta Mundi 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na sexta-feira (14/06) da 2ª edição do Conecta Mundi, 

promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), pela Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Distrito Federal (FAPDF), pela Embaixada da Suíça no Brasil e pela Swissnex para promover a discussão 

sobre ações em parceria entre Brasil e Suíça para turbinar o ecossistema de inovação do DF. O evento 

realizado no parque tecnológico de Brasília contou com a participação do Embaixador da Suíça no Brasil, 

Andrea Semadeni. 

 

Você está por dentro do Bloco B do SPED? 

A TV WEB do CRCDF preparou uma série com dez dicas sobre o Bloco B do SPED – que se refere à 

escrituração e apuração do ISS. Fique atento ao canal do Conselho no Youtube, os vídeos já estão sendo 

postados no site. 

 

Portaria publicada pelo GDF regulamenta incentivos fiscais 

GDF publica portaria que regulamenta os procedimentos relacionados aos incentivos e benefícios fiscais no 

âmbito dos programas instituídos pelo Decreto nº 39.803, de 2 de maio de 2019 (EMPREGA – DF e PROIMP - 

DF). Clique aqui para saber mais. 

 

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. 

 

https://youtu.be/DxaU4RLwrr8
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3&txtAno=2019&txtTipo=432&txtParte=.
http://enmc.cfc.org.br/


 

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 e-mails: 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. 

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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