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Marrocos recebe diretor da ACDF 

Na terça-feira (25/06) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na sede do Conselho o diretor da 

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CBMAE-ACDF) – Eduardo da Silva Vieira. No encontro foi discutida 

a possibilidade de estabelecer parceria entre o CRCDF e a ACDF para apoio em ações institucionais. A proposta de 

cooperação será analisada. 

 

Presidente do CRCDF recebe representante da BSB Gestão 

Também na terça-feira (25/06) o presidente Adriano Marrocos recebeu o representante da empresa BSB Gestão – 

Marcelo Laranjeira, que solicitou o encontro para apresentar a empresa e discutir a possibilidade de parceria com o 

Conselho. A BSB Gestão oferece produtos e Sistemas de Gestão Empresarial – ERP e desenvolve soluções 

integradas para empresas em geral e atende pelo telefone (61) 98131-2442 ou no e-mail: 

marcelo@bsbgestao.com.br.  

 

mailto:%20marcelo@bsbgestao.com.br


 

Em reunião, Marrocos recebe representantes da Marketing 10 

Ainda na terça-feira (25/06) o presidente Adriano Marrocos reuniu-se com os representantes da empresa 

Marketing 10 - Jose Hevaldo Mendes Junior e Hevaldo Mendes. A empresa é responsável pela confecção da Revista 

Coquetel – que insere conteúdo como informações sobre a carreira profissional e atribuições dos Conselhos, de 

forma didática por meio de passatempos como caça palavras e cruzadinhas, e a reunião teve como intuito a 

apresentação do portfólio atualizado.  

 

Marrocos é recebido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para tratar do Pró-DF 

Na quarta-feira (26/06) o presidente do CRCDF - Adriano Marrocos foi recebido pelo secretário adjunto da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Espedito Henrique de Souza Júnior. Também participaram da reunião 

a Representante do CRCDF na Região Administrativa de São Sebastião, Francisca Márcia de Sousa Oliveira, o 

Contador Luis Said Kamal Franca de Lima e o Gestor de Políticas Públicas – SDE, Silvio Henrique Perfeito. No 

encontro foi solicitada a prorrogação do prazo de entrega do requerimento e documentos do projeto de viabilidade 

técnico-econômico-financeira – PVTEF referente ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito 

Federal – Pró-DF II (Lei Nº 6.251/2018). Saiba mais acessando o site.  

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/06/26/presidente-do-crcdf-se-reune-com-secretario-adjunto-da-secretaria-de-desenvolvimento-economico-para-tratar-do-pro-df/


 

Presidente do CRCDF prestigia Conferência Internacional do 3º Setor 

A primeira Conferência Internacional sobre o Terceiro Setor, realizada pelo Departamento de Ciências Contábeis e 

Atuariais da Universidade de Brasília (UnB) nos dias 26 e 27 de junho teve a participação do CRCDF, representado 

pelo presidente Adriano Marrocos, que atendeu ao convite e compôs a mesa de abertura do evento. O Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) foi um dos apoiadores da Conferência que teve como foco principal fomentar um 

ambiente de parceria entre a academia e o mercado com vistas a desenvolver as melhores práticas para preparar 

informações financeiras e apoiar às melhores decisões. 

 
Marrocos vai à CLDF pedir andamento de projetos de interesse da classe 

O presidente do CRCDF – Adriano Marrocos foi recebido na sexta-feira (28/06) pelo chefe executivo de Assuntos 

Legislativos do GDF, Bispo Renato Andrade, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na ocasião Marrocos 

pediu o apoio do representante do GDF na articulação para aprovar medidas de interesse da classe contábil, como 

propostas com a tramitação interrompida na Casa Legislativa, como é o caso do Projeto de Lei nº 1496/2013 que 

trata da redução da base de cálculo do ISS normal para empresas contábeis e o Projeto de Lei Complementar que 

trata da inclusão de, no mínimo, um contador nos conselhos fiscais e nos comitês de auditoria das entidades da 

Administração Indireta do GDF, empresas públicas, autarquias, agências, sociedades de economia mista e 

fundações públicas. 

 

Concurso Público Docente - Ciências Contábeis 

Estão abertas as inscrições para seleção no Concurso Público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 

UFMS/CPNA, para contratação de Professor do Magistério Superior, na área de Ciências Contábeis. O edital está 

disponível no link: http://www.concursos.ufms.br/front/news/view/2297. 

 
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. 

 
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. 

 

 

http://www.concursos.ufms.br/front/news/view/2297
https://youtu.be/DxaU4RLwrr8
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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