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Vem aí a XII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal 

Com o tema “A Era Digital Chegou. E Então Profissional Contábil” vem aí a XII Convenção de Contabilidade do 

Distrito Federal. Esta edição promete muito debate sobre o novo momento da contabilidade, a necessidade de 

inovação e os avanços, cada vez mais rápidos, nas ferramentas utilizadas no dia-a-dia do profissional contábil. 

Será no dia 25 de outubro, na Finatec. Separe espaço em sua agenda, garanta sua inscrição e venha atualizar os 

conhecimentos. Inscrições no site. 

 

Marrocos é recebido no IESB e fala sobre parceria 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido pelo reitor do Centro Universitário IESB – Edson Filho 

na segunda-feira (09/09). No encontro institucional o dirigente do CRCDF conversou sobre a possibilidade de 

assinatura de convênio entre as duas instituições, em benefício dos profissionais registrados no Conselho e 

dependentes. À frente da Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal –

 ASCOP/DF, Marrocos também questionou a possibilidade de desenvolvimento, por parte do setor de marketing 

do IESB, de campanha de valorização das profissões regulamentadas. O reitor ficou de analisar a proposta. O 

presidente do Conselho Regional de Relações Públicas 6ª Região (CONRERP 6ª Região) – Antônio Carlos Lago 

também participou do encontro e pediu o apoio da reitoria com a abertura de novas turmas para o segmento de 

relações públicas. 

 

ASCOP/DF se reúne na sede do CRCDF 

Também na segunda-feira (09/09) o presidente Adriano Marrocos conduziu a reunião da Associação dos 

Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal – ASCOP/DF, realizada na sede do CRCDF. Na 

ocasião foram discutidos assuntos como as próximas eleições da ASCOP e a Proposta de Emenda à 

Constituição que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Além do presidente do CRCDF 

participaram da reunião os representantes dos Conselhos de Relações Públicas 6ª Região (CONRERP 6ª 

Região) – o presidente Antônio Carlos Lago; de Biomedicina (CRBM3) – o presidente Renato Pedreiro Miguel; de 

Economia (CORECON/DF) – o presidente Cesar Augusto Moreira Bergo; de Corretores de Imóveis (CRECI8) – o 

presidente Geraldo Nascimento; de Biologia (CRB1) – o presidente Fábio Lima Cordeiro; de Odontologia 

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


 
(CRO/DF) – o presidente Marco Antônio dos Santos; de Representantes Comerciais (CORE/DF) – o presidente 

Wiliam Vicente Bernardes; de Enfermagem (COREN/DF) – o vice-presidente Tiago Pessoa Alves; de Educação 

Física (CREF7) – a vice-presidente Nicole Christine de Azevedo da Silva; de Museologia 4ª Região (COREM4) – 

a conselheira Ana Maria Duarte Frade; de Arquitetura e Urbanismo (CAU/DF) – o conselheiro André Velloso 

Ramos; de Biologia 4ª Região – o delegado Gildemar José Bezerra Crispim; de Farmácia (CRF/DF) – a 

assessora Adriana Carrijo de Medeiros; de Arquitetura e Urbanismo (CAUDF) – o gerente geral Flávio Oliveira; de 

Biologia da 1ª Região (CRB1) – o assessor jurídico Edivam Barbosa Dias; de Corretores de Imóveis da 8ª Região 

(CRECI8) – a assessora jurídica Iane Samilli Abrantes Ferreira; e, de Fonoaudiologia 5ª Região (CREFONO5) – o 

assessor Danilo Alves Mantovani. 

 

 

 

CRCDF entrega 25 carteiras de identidade profissional 

Em duas solenidades realizadas na terça-feira (10/09) o CRCDF 25 formandos receberam das mãos do 

presidente Adriano Marrocos o documento que permite o exercício da profissão contábil no país. Na primeira 

solenidade, que teve como paraninfo o contador Humberto Adão de Castro, foram entregues 11 carteiras. Na 

segunda solenidade do dia e 13ª deste ano, que teve como paraninfo o contador Thiago Almeida Fernandes, 14 

formandos receberam o documento. Nas cerimônias os paraninfos acolheram os profissionais desejando sucesso 

a todos e lembrando a importância da permanente atualização técnica, o que foi corroborado pelo presidente 

Marrocos, que enfatizou ainda a importância de cumprir o Código de Ética do Contador e de adotar uma postura 

ilibada e impoluta junto aos colegas e à sociedade. As fotos das solenidades estão disponíveis no site. 
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Jucis-DF realiza mais um treinamento sobre serviços digitais  

Na terça-feira (10/09) o conselheiro Cassio dos Santos representou o CRCDF na abertura do treinamento de 

usuários externos sobre serviços digitais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), 

realizado no Auditório do Sebrae, no SIA. Na ocasião foram apresentados os serviços digitais oferecidos pela 

Autarquia. Também foram tratados temas como o Registro Digital, o arquivamento de livros Mercantis Digitais, e 

o registro Automático de EI, EIRELI e Ltda.  

  

 

Coordenadora da Comissão CRCDF Mulher participa de reunião em encontro nacional 

A Coordenadora da Comissão CRCDF Mulher, contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres, representou o 

Conselho em reunião no XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, realizado nos dias 11 a 13 de setembro 

em Porto de Galinhas (PE). O encontro reuniu as coordenadoras de todo o país para uma troca de experiências 

sobre as iniciativas desenvolvidas em cada estado. Questões como as dificuldades encontradas na realização de 

projetos e as ações exitosas foram destacadas na fala de cada coordenadora. Continue lendo a notícia no site. 

 

Com o apoio do Sebrae, missão empresarial leva profissionais de Brasília ao XII ENMC 

Realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), nos dias 11 a 13 de setembro em Porto de Galinhas 

(PE), o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista contou com a presença de um grupo de empresários de 

Brasília, apoiados pelo CRCDF e pelo Sebrae/DF. Na ocasião os profissionais da contabilidade puderam atualizar 

os conhecimentos em temas como criatividade, inovação tecnológica, compliance, cultura inclusiva, 
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empreendedorismo, entre outros. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, registrou um agradecimento 

especial ao Sebrae, pelo apoio, junto ao Conselho, na oferta de uma oportunidade para os profissionais que vem, 

em missões empresariais, participando de vários eventos no Brasil. Leia mais no site.  

 

CRCDF vai transmitir pelo Youtube palestra sobre serviços digitais da Junta Comercial 

Por meio do canal da TV Web no Youtube o CRCDF transmite na próxima quarta-feira (25/09) a palestra sobre 

serviços digitais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), ministrada pelos 

consultores do Sebrae/DF – Jucimei Geraldo da Costa e Paulo Henrique Carvalho. A palestra é realizada com o 

apoio da Jucis-DF e do Sebrae/DF e os participantes poderão enviar dúvidas em tempo real pelo chat do 

Youtube. Participe, o link será disponibilizado minutos antes no site e no Facebook do Conselho. 

 

Junta Comercial fecha parceria com cartórios e unifica base de dados 

O presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis/DF) - Walid Sariedine e o 

presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg/DF), Allan Nunes Guerra, 

assinaram nesta quarta-feira (18/09) o termo de adesão dos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas à 

Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Na prática a 

iniciativa, que entrará em funcionamento nos próximos dias, unificará dados dos órgãos certificadores e promete 

simplificar boa parte dos trâmites para os empresários. O acordo assinado não acarretará custos extras ao 

empresário, de acordo com informações da Junta Comercial. 

 

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 realiza cursos sobre Elaboração das Demonstrações Contábeis e EFD Reinf 

Nos dias 09 a 13 de setembro o CRCDF realizou o curso de Elaboração de Demonstrações Contábeis, 

ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva. Fique por dentro dos cursos oferecidos pelo Conselho no 

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


 
 

Participe dos cursos sobre EFD ICMS-IPI e Contabilidade e Auditoria para Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar 

Estão abertas as inscrições para o curso de EFD ICMS-IPI, que será ministrado pelo professor Ângelo Márcio 

Leandro da Costa no dia 20 de setembro, no Simplifica PJ em Taguatinga e para o curso de Contabilidade e 

Auditoria para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que será realizado nos dias 30/09 a 04/10, 

na sede do CRCDF e ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva. Garanta sua inscrição e saiba mais 

acessando o site.  

 
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 endereços ouvidoria@crcdf.org.br e presidência@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. 
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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 
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