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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. 

 

PRO-DF será tema de Webinar no dia 22 de outubro 

O CRCDF vai realizar no dia 22 de outubro, a transmissão em tempo real da palestra “PRO-DF”, ministrada pelo Dr. Leonardo 

Mundim, Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap. A transmissão será via canal do CRCDF no 

Youtube, a partir das 10h. O link para acesso será disponibilizado minutos antes no site do CRCDF.  

 

Secretário de Economia anuncia redução no ISS para empresas contábeis a partir de 2020 

Durante café da manhã com empresários, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF), em parceria com o 

CRCDF, com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento (Sescon-DF) e com a Federação 

do Comércio (Fecomércio DF) na terça-feira (08/10), o secretário de Economia, André Clemente, anunciou  a expectativa do Governo 

do Distrito Federal de reduzir de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) dos contadores que atuam no Distrito 

Federal, atendendo a Projeto de Lei encaminhado pelo CRCDF. A medida deve valer a partir de 2020. Saiba mais no site. 

 

Comissão CRCDF Mulher realiza II Bem Me Quero Outubro Rosa 

Com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, o CRCDF promoveu por meio da 

Comissão CRCDF Mulher, o II Bem Me Quero – Outubro Rosa, realizado na quarta-feira (09/10) no auditório do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). O evento contou com três palestras focadas no bem estar e na saúde da mulher e teve a presença de mais de 

60 participantes. Leia mais no site.  

 

 
 

http://www1.cfc.org.br/evento?VAE
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/09/pl-apresentado-pela-atual-gestao-do-crcdf-de-reducao-no-iss-para-contadores-e-esperada-para-2020/
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/17/comissao-crcdf-mulher-realiza-ii-bem-me-quero-outubro-rosa/


 
Comissão de Jovens Empresários se reúne no CRCDF 

Na quarta-feira (09/10) a Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, coordenada pelo contador Leonardo de Oliveira Mihsen, se 

reuniu na sede do Conselho. Na ocasião os integrantes avançaram as discussões sobre o referencial de serviços contábeis, que vem 

sendo construído pelo grupo. A proposta é listar e classificar as atividades de acordo com a necessidade do cliente, e padronizar 

nomenclaturas por meio da descrição de serviços prestados. Além do coordenador, participaram do encontro os integrantes Diego dos 

Santos Rodrigues, Karla Cinthiam Meira, Marco Antonio Oliveira Barbosa, Thiago de Almeida Costa e Risomar Lima de Oliveira. 

 
Presidente da CLDF propõe campanha em parceria com o CRCDF 

Ainda na quinta-feira (10/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido na Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo 

presidente da Casa, Deputado Rafael Prudente. O encontro, marcado pelo parlamentar, teve como intuito o convite ao CRCDF para 

promoção de uma campanha em parceria com a CLDF, visando incentivar doações para o Fundo do Idoso e o Estatuto da Criança e 

Adolescente. Por lei essas doações podem ser abatidas do Imposto de Renda da Pessoa Física, até o limite de 6% do imposto 

devido. Também avançaram na discussão por incluir as doações para o Incentivo à Cultura e às atividades audiovisuais e de 

desporto. Em resposta, Marrocos aprovou a ideia e se comprometeu a elaborar uma cartilha para distribuição à população do Distrito 

Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marrocos recebe advogado coautor de livro sobre Reforma Trabalhista 

Já na quinta-feira (10/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o advogado Leonardo Rezende na sede do CRCDF, 

quando lhe foi apresentado o livro de sua coautoria “Reforma Trabalhista Simplificada”. Na ocasião ele informou que a obra já está 

disponível para venda na loja Do meu Jeito, na 404 sul. 

 

 



 
 

Curso sobre Elaboração das Principais Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis de Acordo com os CPCs reúne 

profissionais no Conselho 

De segunda-feira (07/10) a sexta-feira (11/10) o CRCDF promoveu o curso de Elaboração das Principais Notas Explicativas das 

Demonstrações Contábeis de Acordo com os CPCs, ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva. Mais de 32 inscritos 

puderam absorver os conhecimentos sobre o assunto. Fique sempre 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 part icipação 

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. 

     

 

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/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/
http://br.linkedin.com/pub/conselho-regional-de-contabilidade-do-df/65/313/655
https://twitter.com/crc_df
https://pt-br.facebook.com/crcdf.df


 
 

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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