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Em transmissão ao vivo CRCDF debate Compliance como oportunidade de negócio para contadores 

O Compliance foi tema de debate transmitido ao vivo pela TV Web do CRCDF na quinta-feira (05/09). Ministrada pelo 

palestrante Dr. André Teles, a palestra incitou dúvidas sobre o papel do contador nos processos que envolvem 

Compliance, nos profissionais que acompanhavam pelo Youtube. O debate foi conduzido pelo presidente do CRCDF, 

Adriano Marrocos. Ele destacou as oportunidades, para os profissionais da contabilidade, com a implantação de 

procedimentos relacionados ao Compliance. Continue lendo no site. 

 

 

Marrocos recebe presidente do Conrerp/5º 

Também na quinta-feira (05/09) o presidente Adriano Marrocos recebeu na sede do CRCDF o presidente do Conselho 

Regional de Profissionais de Relações Públicas – 5ª Região - Antonio Lago. Na ocasião um dos assuntos em pauta foi 

a situação dos Conselhos e possíveis pautas para discussão na próxima reunião da Associação dos Conselhos de 

Profissões Regulamentadas do Distrito Federal – ASCOP/DF. A ideia é buscar unir forças com as autarquias federais 

em prol do fortalecimento dos conselhos de classe, evidenciando sua atuação como fator de proteção à sociedade.  

 



 
 

Presidente da FAPE-DF recebe Adriano Marrocos 

Na sexta-feira o presidente do CRCDF foi recebido pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito 

Federal (FAPE-DF), Fernando César Ribeiro, em uma reunião institucional. No encontro Marrocos reafirmou o 

interesse na parceria entre o Conselho e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-DF) em prol da 

capacitação dos profissionais que atuam nesse segmento. O presidente da FAPE também manifestou interesse na 

parceria.  

 

CRCDF realiza curso sobre SPED e vai promover capacitação sobre EFD Reinf 

O Conselho realizou nos dias 02 a 06 de setembro o curso de SPED (Intensivo – eSocial, Contábil e Contribuições), 

ministrado nos dias 02 a 06 de setembro pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa na sede do Conselho. No dia 

16 de setembro o tema da capacitação será a EFD Reinf. O curso também será ministrado pelo professor Ângelo 

Márcio Leandro da Costa, das 09h às 18h. Garanta sua inscrição no site. 

 

Sindifisco está credenciando escritórios de contabilidade 

O Sindifisco Nacional, entidade que patrocina diversos títulos judiciais que beneficiam milhares de filiados, está 

credenciando escritórios de contabilidade para atuação no ajuizamento dos cumprimentos de sentença por meio da 

apresentação de planilhas de cálculos com valores individualizados, elaboradas de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no título executivo e no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os escritórios de contabilidade precisam 

preencher os requisitos constantes do regulamento correspondente, que pode ser acessado pelo site. 

 
Sindivarejista/DF, CRCDF, SesconDF e Fecomércio DF promovem café da manhã sobre legislação tributária  

Com a presença do Secretário de Economia do DF, André Clemente, o café da manhã fomentará a discussão sobre a 

Legislação Tributária. Será no dia 08 de outubro, a partir das 9h, no Dunia City Hall (Lago Sul). A inscrição é obrigatória 

a quem quiser participar, e deve ser feita pelo site.  

 

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. 

 

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. 

https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_breezingforms&ff_form=25
http://www.sindivarejista.com.br/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/


 
 
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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