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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                 
 
Acompanhe a transmissão sobre a Reforma Trabalhista e tire suas dúvidas 

A Reforma Trabalhista completa dois anos de vigência nesta semana e ainda gera muitas dúvidas em 

empresários e trabalhadores. Para auxiliar no esclarecimento o CRCDF convidou o Dr. Leonardo Rezende 

para apresentar o tema na Transmissão ao Vivo que será realizada nesta quinta-feira (14/11) pelo canal 

do Conselho no Youtube. Após a palestra os participantes terão a oportunidade de enviar perguntas que 

serão respondidas em tempo real pelo palestrante. Participe. Fique atento ao site do CRCDF, o link será 

disponibilizado minutos antes.  

 

Em reunião na Câmara Legislativa, parlamentar apresenta projeto ao CRCDF 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, atendeu ao convite do deputado distrital Jorge Viana 

(Podemos) e participou de reunião representando o Conselho e a Associação dos Conselhos de Profissões 

Regulamentadas do Distrito Federal (ASCOP/DF), da qual também é presidente. O objetivo do 

parlamentar foi a apresentação e pedido de apoio ao Projeto de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 

Complementar nº 21 de 2019, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito 

Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. A emenda visa possibilitar a cessão dos 

servidores do DF sem ônus para as autarquias representativas das classes profissionais em casos em que 

esses servidores ocupem cargos de conselheiros, a fim de fortalecer a representação classista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRCDF presente em reunião do CTCS 

O conselheiro Alberto Milhomem Barbosa representou o CRCDF na reunião do 

Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - CTCS/DF realizada na quarta-feira 

(06/11), no Palácio do Buriti. Foi a 6ª reunião extraordinária de 2019.  

Marrocos recebe representante da RhedeConect 

Na quinta-feira (07/11) o presidente Adriano Marrocos recebeu na sede do Conselho o proprietário da 

RhedeConect Certificação Digital e representante do sistema MYRP de Gestão Empresarial - Edvaldo 

Batista Gonzaga. O encontro foi marcado pelo representante da RhedeConect com o objetivo de 

apresentar o projeto que busca trazer para o Distrito Federal uma plataforma gratuita de emissão de 

 
 



 
documentos fiscais, e promete facilitar a vida dos micro e pequenos empresários da Capital. A previsão é 

que a nova plataforma seja lançada em janeiro de 2020. Para saber mais entre em contato por telefone 

no 61 - 3233-1699, por email atendimento@rhedeconect.com.br ou no site www.rhedeconect.com.br. 

 

Conselheiro recebe representantes da CODEVASF no CRCDF 

Ainda na quinta-feira (07/11) o conselheiro João França recebeu os representantes da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) – Heverton Souza, Plácido 

Cardoso e Jakline Guiton na sede do Conselho. A reunião foi agendada para esclarecimento de dúvidas a 

respeito dos bens da União em poder da CODEVASF.  

 

Em reunião na Secretaria de Economia Marrocos conversa sobre proposta para o ISS 

Com o intuito de saber sobre o andamento da proposta que concede redução de base de cálculo do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS incidente na prestação de serviços de auditoria e 

contabilidade, o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, reuniu-se com o Secretário Executivo de 

Fazenda da Secretaria de Economia do Distrito Federal – Marcelo Alvim na sexta-feira (08/11). Na ocasião 

Marrocos foi informado que a Secretaria realizou estudos e elaborou uma minuta que aguarda análise da 

assessoria Jurídico-Legislativa.  
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CRCDF realiza curso sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade/IFRS 

Cerca de 30 profissionais de contabilidade participaram do curso sobre as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (IFRS), realizado nos dias 04 a 08/11, na sede do CRCDF. O curso foi ministrado pelo 

professor Ronaldo dos Santos Silva, que abordou as normas internacionais aplicáveis, as normas 

brasileiras de contabilidade, as demonstrações e as principais características e consequências.  

 

Palestra vai abordar Alterações das Normas Contábeis 

O CRCDF vai realizar no dia 22/11 a palestra sobre “Atualização sobre as Alterações das Normas 

Contábeis 2018/2019” com o professor Marcelo José de Aquino. Será das 14h às 18h na sede do Conselho 

e a participação conta 04 pontos para algumas modalidades do Programa de Educação Profissional 

Continuada. Para se inscrever, acesse o site, e não esqueça da taxa social de 1kg de alimento não 

perecível. Para saber mais clique aqui. 

 

Participe do curso sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria Independente 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria 

Independente das Demonstrações Contábeis – Exercício 2019 – Com Ênfase no Novo Relatório de 

Auditoria, que será realizado nos dias 25 a 29/11, na sede do CRCDF. O curso será ministrado pelo 

professor Alexandre Dias Fernandes e vai abordar questões como conceitos, termos do trabalho de 

auditoria, responsabilidade do auditor, documentação, planejamento e execução, entre outros. Saiba 

mais e garanta sua inscrição acessando o site. 

 

Acesse a nossa 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 

presidencia@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://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/11/Palestra.pdf
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:presidencia@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 
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https://www.sympla.com.br/i-encontro-conima-de-arbitragem-e-mediacao-trabalhista__679059
https://eleicaocrc.org.br/#/region

