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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                       
 
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. 

 
Palestra sobre SCC – Sociedade por Conta de Crédito será transmitida pelo Youtube  

O CRCDF realiza nesta terça-feira (24/09) a palestra sobre SCC – Sociedade por Conta de Crédito, que será 

ministrada pelo professor Francisco Edivan da Silva e transmitida em tempo real pelo canal do Conselho no Youtube. O 

link para acesso ao debate será disponibilizado minutos antes no site e no Facebook do Conselho. Participe e envie 

suas perguntas. 

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

Por meio do canal da TV Web no Youtube o CRCDF transmite nesta 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.  

 
CRCDF participa de treinamento da JUCIS-DF 

Na segunda-feira (16/09) o contador Daniel Fernandes, Vice-presidente de Administração do CRCDF, 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 UniProjeção – Campus I em Taguatinga Norte. Na 

ocasião foram apresentados os serviços digitais que serão 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.  

 

 

 

http://sistemas.cfc.org.br/SGEWebSgi/View/user/login.aspx?VAE


 
Comissão da Mulher vai realizar evento para lembrar o Outubro Rosa 

A Comissão CRCDF Mulher vai realizar a 2ª edição do evento Bem Me Quero – Outubro Rosa. O intuito do evento é 

reunir mulheres para uma tarde agradável com palestras e debates sobre temas relevantes envolvendo o universo 

feminino, e também para lembrar o mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Inscrições em breve no site. 

 

CRCDF realiza reuniões de Câmaras 

Na terça-feira (17/09) foram realizadas as reuniões das Câmaras de Registro, Fiscalização e Desenvolvimento 

Profissional no CRCDF. Nesses encontros, que são mensais, são discutidos os processos que tramitam em cada setor.  

 
Curso sobre Gestão de Riscos e Compliance e sobre EFD Reinf reúnem 75 profissionais no CRCDF 

Nos dias 18 e 19 de setembro o CRCDF realizou o curso sobre Gestão de Riscos e Compliance em Contabilidade, 

ministrado pelo professor Lúcio Carlos de Pinho Filho. O curso contou com a participação de 43 profissionais. Já o 

curso sobre EFD Reinf, que foi ministrado no CRCDF pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa, teve a presença 

de 32 inscritos. 

 
Comissão que vai discutir recuperação judicial, extrajudicial e falência realiza primeira reunião no CRCDF 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, instalou em reunião na quinta-feira (19/09) a Comissão para estudo e 

acompanhamento da alteração da Lei nº 11.101/2005, de recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário 

e da sociedade empresária. Coordenado pela representante do CRCDF em São Sebastião - Francisca Marcia de 

Sousa Oliveira, o grupo terá como objetivo a discussão de questões relacionadas ao Projeto de Lei, de procedimentos 

simplificados de recuperação judicial, fomento de debates sobre o papel do contador e a elaboração de uma cartilha 

com orientações. Além da coordenadora, o grupo é composto pelos integrantes Fernando César Guarany, Jussara 

Calixto de Souza, Marcelo Mousinho Quaresma, Marcos Mousinho Quaresma e Nauro de Jesus Rocha Sousa. 

Informações ou sugestões para o grupo devem ser enviadas pelos endereços ouvidoria@crcdf.org.br ou 

presidencia@crcdf.org.br. 

 

Marrocos prestigia solenidade de assinatura da MP da Liberdade Econômica 

Na sexta-feira (20/09) o presidente Adriano Marrocos representou ou CRCDF na cerimônia de assinatura da Medida 

Provisória  881/2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica, pelo presidente da República – Jair Bolsonaro, no 

Palácio do Planalto. O secretário especial da desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia - 

Paulo Uebel explicou detalhes da medida que promete gerar mais empregos e proporcionar crescimento no PIB por 

https://www.crcdf.org.br/portal
https://www.crcdf.org.br/portal
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br


 
meio da redução da burocracia para os negócios da iniciativa privada, da isenção de alvarás e licenças para startups e 

prevê ainda a adoção da carteira de trabalho digital. Na ocasião o presidente do CRCDF, acompanhado pelo diretor 

técnico do Sebrae Nacional – Bruno Quick Lourenço de Lima, parabenizou o secretário Paulo Uebel pela iniciativa. 

 

Participe do curso sobre Contabilidade e Auditoria para Entidades Fechadas de Previdência Complementar  

Estão abertas as inscrições 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.  

 
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 

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. 

https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
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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. 

 
CRC recebe documento solicitando apoio ao CADASTUR 

Por meio de documento enviado ao CRCDF a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR/DF solicitou apoio na 

divulgação do cadastramento de empreendimentos no CADASTUR – um sistema de cadastro de pessoas físicas e 

jurídicas que atuam no setor de turismo. O objetivo é promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos 

prestadores de serviços turísticos no Brasil. O cadastro é gratuito, saiba mais no site. 

 

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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Adriano de Andrade Marrocos 
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