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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 
CRCDF realiza curso de Contabilidade Básica 

De segunda (08/07) a sexta-feira (12/07) o CRCDF realizou o curso sobre Contabilidade Básica com a professora 

Gilberlândia Maria. Com carga horária de 20h que valeram pontos para o Programa de Educação Profissional 

Continuada o curso teve a participação intensa de estudantes de Ciências Contábeis interessados em aprimorar os 

conhecimentos obtidos na graduação. Acompanhe o CRCDF nas redes sociais e não perca mais a oportunidade de 

se capacitar. Mantenha seu endereço de email atualizado para receber os avisos do Conselho e acompanhe sempre 

por a divulgação dos cursos em nossos boletins. 

 

Presidente do CRCDF é recebido na Casa Civil 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido na terça-feira (09/07) pelo secretário de Estado-chefe da 

Casa Civil do Governo do Distrito Federal (GDF) - Valdetário Andrade Monteiro. Na reunião, solicitada pelo 

dirigente do CRCDF e realizada no Palácio do Buriti, Marrocos pediu atenção especial com Projetos de Lei que 

interessam a classe contábil. Marrocos também preside a Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas 

do Distrito Federal – ASCOP/DF e, em nome da associação, apresentou demandas ao representante da Casa Civil. 

Saiba mais no site. 

 

Marrocos prestigia palestra sobre eSocial 

Já na quinta-feira (11/07) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da abertura da palestra eSocial, 

Legislação Trabalhista e Previdenciária, ministrada por Rondinelly Coelho. O evento foi promovido pelo IPOG com o 

objetivo de sanar dúvidas sobre a ferramenta e esclarecer todos os pontos, além de ensinar como aplicar com 

eficácia, as técnicas aprendidas no dia a dia do profissional. 

 

Ainda dá tempo de se inscrever no curso de Substituição Tributária 

Nos dias 25 e 26/07 o professor Ângelo Márcio ministra no CRCDF o curso sobre Substituição Tributária. Será na 

sede do CRCDF, das 9h às 18h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 24/07 (sujeito ao 

limite de vagas). Acesse o site para conferir a pontuação para o Programa de Educação Profissional Continuada e 

garanta sua inscrição no site. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/07/17/presidente-do-crcdf-e-recebido-na-casa-civil/
https://www.crcdf.org.br/portal/curso/substituicao-tributaria/


 

 

BSSP vai promover palestra sobre o eSocial na próxima quinta-feira 

Com o objetivo de auxiliar a compreensão sobre a relação entre o eSocial e o governo, o BSSP Centro Educacional 

vai realizar a palestra eSocial Day no dia 18 de julho, a partir das 19h, na Faculdade UNIP (SGAS Quadra 913) - 

Anfiteatro. No encontro o tema será abordado pelos professores José Maia e Zenaide Carvalho. Saiba mais no site. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://materiais.bsspce.com.br/evento-brasilia-esocial-day
https://youtu.be/DxaU4RLwrr8
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/


 

 

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/

