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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 

CRCDF tem nova Ouvidoria 

Já está disponível no site do CRCDF a nova Ouvidoria, que passa agora a integrar os Conselhos Regionais 

de Contabilidade (CRCs). A medida atende às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e da Resolução CFC n.º 

1.544/2018 e tem também como objetivo proporcionar o atendimento ao cidadão de maneira rápida e 

segura, elevando a qualidade de atendimento e melhorando os processos e serviços da entidade. Acesse 

a ouvidoria e registre suas dúvidas ou sugestões. 

 

CRCDF presente em seminário para Conselhos Profissionais 

A assessora especial da presidência, Dayane Bastos, participou na segunda-feira (12/08) do Seminário: 

Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No encontro 

foram apresentados dados sobre os processos de execução fiscal na Justiça Federal e repassadas 

orientações sobre procedimentos relacionados à divida ativa. 

 

Câmaras se reúnem e analisam processos 

Integrantes das Câmaras de Controle Interno, de Registro, de Fiscalização e de Desenvolvimento 

Profissional do CRCDF se reuniram na sede do Conselho na terça-feira (13/08). No encontro, de 

periodicidade mensal, são deliberados os processos de cada setor.  

 

CRCDF presente em colação de grau da UPIS 

A vice-presidente de Registro Profissional, Fernanda Veras Oduaia, representou o Conselho na cerimônia de 

Colação de Grau dos formandos do curso de Ciências Contábeis da UPIS – União Pioneira de Integração 

Social, realizado no Clube do Exército na quarta-feira (14/08). Na ocasião a vice-presidente discursou aos 

formandos sobre as atribuições do CRCDF, as exigências do mercado de trabalho, e a importância da 

capacitação constante.  

 

Cursos de Lucro Real e de EFD ICMS-IPI têm participação de 80 profissionais 

Nesta semana o CRCDF realizou dois cursos. O primeiro foi sobre Lucro Real, ministrado pelo professor 

Marcos César Carneiro da Mota nos dias 13 e 14/08, e teve a participação de 36 profissionais. Já o segundo 

tratou sobre a EFD ICMS-IPI, foi ministrado pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa no dia 16/08 e 

contou com a presença de 44 participantes.  

 

 

https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1


 

CRCDF vai realizar cursos sobre a DCTF Web e de Contabilidade Rural 

Estão abertas as inscrições para os cursos de DCTF Web, que será realizado no dia 22 de agosto - das 9h 

às18h, ministrado pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa e de Contabilidade Rural, que acontecerá 

nos dias 26 a 30 de agosto – das 13h30 às 17h30 ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva. Para 

inscrição ou mais informações acesse o site do Conselho.  

 

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://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
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 
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