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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                      
 
Café da Manhã com a presença do Secretário de Economia 

O Sindivarejista/DF, o CRCDF, o Sescon/DF e a Fecomércio/DF convidam as empresas de contabilidade, 

contadores e auxiliares para um café da manhã especial em que discutiremos sobre a atual Legislação Tributária. 

Contaremos com a presença do secretário de Economia André Clemente. Inscrição obrigatória no site. No 

momento da inscrição os interessados poderão formular dúvidas e reivindicações do setor para serem 

respondidas pelo secretário no dia do evento. Será no dia 08 de outubro, a partir das 9h, no Dunia City Hall (Lago 

Sul). Vagas limitadas! 

 

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. 

 

II Bem me Quero vai abordar alimentação e prevenção ao câncer de mama 

A Comissão CRCDF Mulher, coordenada pela contadora Jaqueline Rocha alinhou em reunião realizada na 

segunda-feira (23/09) os últimos detalhes para a realização da 2ª edição do evento Bem me Quero - Outubro 

Rosa, que será realizado no dia 09 de outubro, a partir das 13h30, no auditório do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). Além da coordenadora participaram do encontro a vice-presidente de Desenvolvimento 

Profissional – Darlene Paulino Delfino Lunelli, a vice-presidente de Registro Profissional – Fernanda Veras 

Oduaia, e as demais integrantes da comissão Diana Ribeiro Confessor e Elaine dos Santos. As palestrantes já 

confirmadas para o evento, a ginecologista e obstetra Dra. Bruna Pitaluga Peret Ottani e a nutricionista Natália 

Garcia Tartuce  vão falar sobre os temas “O que você pode fazer para prevenir o câncer de mama” e “Alimentos 

essenciais na saúde da mulher”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site mediante doação de 1kg 

de alimento não perecível.  

 

Marrocos palestra para alunos da Faculdade Anhanguera  

Na segunda-feira (23/09) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da abertura da semana 

acadêmica da Faculdade Anhanguera em Valparaíso. Na ocasião Marrocos abordou com os estudantes as 

questões relacionadas ao futuro da profissão contábil, e também falou sobre as atribuições do Conselho.  

 

Presidente do CRCDF presente em Semana das Finanças do UniProjeção  

Já na terça-feira (24/09) o presidente do CRCDF esteve presente na Semana das Finanças do Centro 

Universitário UniProjeção em Taguatinga Norte. Adriano Marrocos prestigiou a abertura e, em seguida, participou 

de uma mesa redonda com o tema “Os Desafios da Auditoria Contábil Frente ao Desenvolvimento Tecnológico”, 

com demais especialistas no assunto.   

 

http://www.sindivarejista.com.br/
http://www1.cfc.org.br/evento?VAE
http://www1.cfc.org.br/evento?6JN


 
Tranmissão do CRCDF aborda Empresa Simples de Crédito (ESC) 

A Empresa Simples de Crédito, criada a partir da Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019, é 

uma pessoa jurídica que atua apenas na cidade em que está sediada e nos municípios próximos, realizando 

operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito exclusivamente com recursos 

próprios.  Esse novo tipo de negócio foi o tema da palestra transmitida em tempo real pelo canal do CRCDF no 

Youtube na terça-feira (24/09). O debate foi conduzido pelo vice-presidente de Administração do Conselho – 

Daniel Fernandes, e teve a participação do conselheiro e professor Francisco Edivan da Silva.  

 

CRCDF apresenta demandas à Administradora do Plano Piloto 

O prazo de análise das consultas de viabilidade foi o principal assunto da reunião realizada pelos representantes 

da classe contábil do Distrito Federal – o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos; o vice-presidente de 

Administração, Daniel Fernandes; o conselheiro Cassio dos Santos e a contadora Ana Kissa de Morais Cambraia 

Moura – e a administradora regional do Plano Piloto – Dra. Ilka Teodoro. No encontro realizado na terça-feira 

(24/09) foi repassada à administradora a insatisfação dos profissionais contábeis com o prazo das consultas de 

viabilidade na região do Plano Piloto e a administradora esclareceu que tem cumprido o prazo máximo 

estabelecido na legislação, que é de cinco dias úteis, e ouviu dos representantes da classe contábil que, no Plano 

Piloto, a análise é mais demorada que em outras regiões administrativas e que essa questão tem comprometido 

a abertura de empresas. Saiba mais no site.  

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/09/27/crcdf-apresenta-demandas-a-administradora-do-plano-piloto/


 
CRC transmite treinamento de usuários sobre serviços digitais da Junta Comercial 

Para encerrar com chave de ouro o ciclo de palestras promovidas pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do 

Distrito Federal (Jucis-DF), com o apoio do CRCDF e do Sebrae/DF foi realizada na quarta-feira (25/09) a 

Transmissão ao Vivo pelo Canal do Conselho no Youtube, da palestra sobre os serviços digitais da Junta 

Comercial. A abertura foi conduzida pelo presidente Adriano Marrocos e teve a participação do vice-presidente da 

Jucis-DF – João Vicente Feijão Neto e do secretário geral da Jucis-DF – Maxmilian Patriota Carneiro. A 

apresentação foi ministrada pelos consultores do Sebrae/DF - Jucimei Geraldo da Costa e Paulo Henrique 

Carvalho e pela diretora de registro empresarial da Junta Comercial – Marcella Athayde. De acordo com o 

presidente Adriano Marrocos o objetivo principal da iniciativa é permitir o acesso posterior ao material aos 

profissionais e empresários que não puderam acompanhar o debate. Saiba mais no site. 

  

Representantes do CRCDF tomam posse no Conselho de Transparência e Controle Social 

O conselheiro Alberto Milhomem e o vice-presidente de Controle Interno, José Luiz Marques Barreto, foram 

empossados na terça-feira (24/09) como membros do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito 

Federal (CTCS) em cerimônia no Palácio do Buriti, que teve também a participação do vice-presidente de 

Administração do Conselho – Daniel Fernandes e de autoridades como o controlador-geral do Distrito Federal - 

Aldemario Araújo Castro e o subcontrolador de Transparência e Combate à Corrupção - Paulo Wanderson 

Martins. O CTCS é presidido por Ana Paula Barbalho e tem como objetivo atuar no combate às irregularidades na 

administração pública e à corrupção e conta com o suporte administrativo e técnico da Controladoria-Geral do 

DF. O CRCDF é uma das 17 entidades representativas que compõem o colegiado. 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/02/crc-transmite-treinamento-de-usuarios-sobre-servicos-digitais-da-junta-comercial/


 
Capacitação em perícia é pauta em reunião com representante do TJDFT 

O presidente do CRCDF - Adriano Marrocos, o vice-presidente de Administração – Daniel Fernandes, o 

presidente da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal 

(APEJUS/DF) – Marcelo Daia e o vice-presidente da APEJUS/DF e coordenador da Comissão de Perícia do 

CRCDF – Fernando César Guarany, foram recebidos na quarta-feira (25/09) pelo representante do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o juiz assistente Daniel Eduardo Branco Carnacchioni. O 

encontro teve como intuito a apresentação da APEJUS/DF e da Comissão de Perícia, além das tratativas sobre a 

possibilidade de realizar capacitações em parceria como workshops com a participação de Juízes Federais, 

Diretores de Cartório, Assessores e Peritos Contadores, com o objetivo de manter a excelência dos Laudos 

Periciais apresentados pelos Peritos Contadores na Justiça Federal do DF. Na ocasião foi solicitado ao 

representante do TJDFT o acesso aos processos digitais pelos peritos, e o juiz substituto informou que a 

demanda pode ser analisada, mas pediu que o CRCDF encaminhasse também ao Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que é o responsável pelo sistema. 

 

CRCDF realiza reunião plenária de setembro 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quinta-feira (26/09) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária. No 

encontro, que é mensal, são discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização e o registro, assim 

como a prestação de contas e cursos e eventos, além de resoluções. Também nessas reuniões são definidas as 

políticas para a gestão dos recursos do CRCDF. 

 

Presidente do CRCDF palestra para estudantes da Faculdade JK Michelangelo 

O presidente Adriano Marrocos atendeu o convite da Faculdade JK Michelangelo e JK de Tecnologia e ministrou 

palestra aos estudantes no 3º Encontro de Educação em Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia e 

Relações Internacionais, realizado no sábado (28/09) no campus Gama. O representante do CRCDF falou aos 

participantes sobre “A Importância e os Benefícios do CRCDF para o Profissional de Contabilidade”.  

 

 



 
Participe do curso sobre Elaboração das Principais Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 

de Acordo com os CPCs 

Estão abertas as inscrições para o curso de Elaboração das Principais Notas Explicativas das Demonstrações 

Contábeis de Acordo com os CPCs, que será realizado nos dias 07 a 11/10, na sede do CRCDF e ministrado 

pelo professor Ronaldo dos Santos Silva. Garanta sua inscrição e fique sempre atento ao calendário de cursos 

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. 

 
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! 

 

 

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
mailto:presidência@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/


 
 

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 
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