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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                        
 
Difal será tema de Webinar no dia 18 

O CRCDF vai realizar no dia 18 de outubro a transmissão em tempo real da palestra “DIFAL para optantes do Simples: Como 

Recuperar?”, ministrada pelo Dr. André Teles. A transmissão será via canal do CRCDF no Youtube, a partir das 15h. O link 

para acesso será disponibilizado minutos antes no site do CRCDF.  

 
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 realiza na próxima quarta-feira (09/10) a 2ª edição do evento Bem me Quero - Outubro Rosa, que 

acontece a partir das 13h30, no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As palestrantes já confirmadas para o 

evento vão falar sobre temas como “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.  

 
Projeto de Lei de Reformulação do Pró-DF é entregue à CLDF 

A representante do CRCDF em São Sebastião, Francisca Márcia de Sousa Oliveira, representou o Conselho e acompanhou 

com dezenas de empresários o vice-governador Paco Britto na entrega do o Projeto de Lei (PL) que cria o Programa de Apoio 

do Desenvolvimento do Distrito Federal, o Desenvolve-DF, à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Segundo o 

Executivo, o projeto protocolado na segunda-feira (30/09), atende a completa reformulação do PRÓ-DF II, determinada pelo 

Tribunal de Contas do DF. A proposta segue para apreciação da CLDF. 

 
CRCDF prestigia treinamento da JUCIS-DF 

Também na segunda-feira (30/09) o representante do CRCDF em Taguatinga – Thiago Almeida, prestigiou mais um 

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

DF), realizado na sede do Simplifica PJ, em Taguatinga. No evento foram apresentados os serviços digitais que serão 

oferecidos pela Autarquia. O assunto foi tema de transmissão no CRCDF no dia 25/09, veja no site. 

 

 
 

 

http://www1.cfc.org.br/evento?VAE
http://www1.cfc.org.br/evento?6JN
https://www.youtube.com/watch?v=Q9MNU2rKKBQ


 
Projeto de Sistematização das Normas Eleitorais do TSE tem contribuição do CRCDF 

O presidente Adriano Marrocos, e o coordenador da Comissão CRCDF Jovens Empresários – Leonardo Mihsen, participaram 

da solenidade de entrega da coleção Sistematização das Normas Eleitorais à presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, 

realizada nesta segunda-feira (30/09). O projeto que resultou na obra foi coordenado pelo ministro Luiz Edson Fachin e contou 

com a contribuição de tribunais, do Ministério Público Eleitoral, e de diversos órgãos, como o CRCDF. Leia mais no site. 

 

CRCDF prestigia cerimônia de posse no MPT 

Na terça-feira o presidente Adriano Marrocos, o vice-presidente de Administração, Daniel Fernandes, e o coordenador da 

Comissão de Perícia do CRCDF – Fernando César Guarany, prestigiaram, representando o Conselho, a solenidade que 

empossou a procuradora do Trabalho Valesca de Morais do Monte como procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho 

(MPT) no Distrito Federal e no Tocantins (MPT-DF/TO), para o biênio 2019/2021.  

 
CRC marca presença em reunião do CTCS 

O conselheiro do CRCDF, Alberto Milhomem, participou na quarta-feira (02/10) da reunião extraordinária do Conselho de 

Transparência e Controle Social (CTCS) do DF, onde representa o Conselho como conselheiro efetivo. No encontro os 

membros do CTCS receberam o controlador-geral do Distrito Federal, Aldemario Araújo Castro, que apresentou ações da 

Controladoria. 

 
Presidente do CRCDF recebe representantes do segmento de Seguros 

Ainda na quinta-feira (03/10) o presidente do CRCDF recebeu a representante da Magistral Seguros – a corretora Katiúscia 

Leles, acompanhada pelos consultores Janaína Biziu e Aline Dias. O encontro foi agendado com o objetivo de obter 

informações sobre a possibilidade de parceria com a empresa. Na ocasião Adriano Marrocos fez um convite aos 

representantes da seguradora para participação em um Webinar realizado pelo Conselho, em que seriam abordadas questões 

relacionadas à Responsabilidade Civil. 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/01/projeto-de-sistematizacao-das-normas-eleitorais-do-tse-tem-contribuicao-do-crcdf/


 
Marrocos recebe representantes da DPC 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na quinta-feira (03/10) os representantes do Departamento 

de Polícia Circunscricional (DPC) – o delegado Dr. Cláudio Ota, a chefe de Planejamento e Estatística – Quiteria Niksic e o 

agente de polícia Warlen Jaconi. A reunião com o dirigente do Conselho foi agendada para analisar a possibilidade de parceria 

com os contadores que lidam com a abertura de empresas, no intuito de destacar a importância do pagamento da taxa 

direcionada à polícia civil em casos de abertura de empresa de baixo risco, que é cobrada mediante emissão de boleto 

bancário. Ao ouvir a demanda Marrocos sugeriu que o grupo busque uma forma de melhor executar a questão, principalmente 

junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que administra o sistema RLE e a Secretaria de Economia (Fazenda) com 

emissão de DAR. 

 

CRCDF representado no Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do DF 

O conselheiro Cassio dos Santos e o coordenador da Comissão de Jovens Empresários, Leonardo Oliveira Mihsen, 

participaram na sexta-feira (04/10) do 1º ciclo de reuniões dos Comitês Temáticos do Fórum Permanente das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte do DF. Cassio e Leonardo integram o Fórum como titular e suplente, respectivamente, e atuam 

nas Câmaras Temáticas de Investimento e Financiamento e de Desoneração e Desburocratização. 

 
Comissão de Perícia discute próximas ações 

Em reunião realizada na sexta-feira (04/10) a Comissão de Perícia do CRCDF, coordenada pelo contador Fernando César 

Guarany, debateu sobre as próximas iniciativas, como capacitações em formatos de eventos e palestras. O encontro teve a 

presença do coordenador e dos integrantes - Marcelo Mousinho Quaresma, Marcos Mousinho Quaresma e Thiago Guevara 

Alves Viana. 

 



 
Comissão que discute recuperação judicial, extrajudicial e falência se reúne no CRCDF 

A comissão criada para estudar e acompanhar alterações na Lei nº 11.101/2005, de recuperação judicial, extrajudicial e 

falência do empresário e da sociedade empresária, se reuniu na sede do CRCDF na sexta-feira (04/10) para dar andamento 

aos trabalhos. Coordenado pela representante do CRCDF em São Sebastião - Francisca Marcia de Sousa Oliveira, o grupo 

tem 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, participaram da reunião os integrantes Fernando César Guarany, Jussara Calixto de Souza, Marcelo Mousinho 

Quaresma, Marcos Mousinho Quaresma e Nauro de Jesus Rocha Sousa. 

 

CRCDF realiza curso sobre Contabilidade e Auditoria para Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

Nesta semana o CRCDF promoveu a capacitação de profissionais por meio do curso de Contabilidade e Auditoria para 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, realizado nos dias 30/09 a 04/10, na sede do CRCDF e ministrado pelo 

professor Ronaldo dos Santos Silva. Fique atento ao calendário de cursos acessando o site. 

 

Participe do curso sobre A Nova Contabilidade Do Setor Público Brasileiro 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre A Nova Contabilidade Do Setor Público Brasileiro, que será realizado nos dias 

28/10 a 01/11, na sede do CRCDF. O curso será ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva e abordará as normas e 

leis relacionadas a contabilidade no Setor Público. Garanta sua inscrição 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.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/


 
 
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 

 
Boletim do CRCDF 

Presidente 
Adriano de Andrade Marrocos 

 
Jornalista Responsável 

Márcia Prado 
MTB 0065170/DF 

 
Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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https://www.crcdf.org.br/portal/eleicao-2019/

