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Conexão Contábil, edição Nordeste, amplia debates no país sobre
a reforma curricular do curso de Ciências Contábeis
A edição de lançamento do Conexão Contábil, que será realizada nos dias 11 e 12 de
maio, em Teresina (PI), irá ampliar os debates sobre a reforma curricular dos cursos de
Ciências Contábeis no país.

SAIBA MAIS

Exame de Suficiência acontece no próximo domingo
A primeira edição de 2022 do exame acontece no dia 15/5, das 10h às 14h (horário de
Brasília). A avaliação será composta de 50 questões objetivas, sendo considerado
aprovado o examinando que acertar, no mínimo, 50% do total das questões.

SAIBA MAIS

Carta Aberta das entidades
representativas da classe pela
derrubada do Veto n° 71/2021
O CFC, a Fenacon e o Ibracon assinaram
uma Carta Aberta pela derrubada do
Veto Presidencial n.° 71/2021. O veto
estabelece a anulação do Projeto de Lei
(PL) n.° 4.157/2019, que propõe a anistia
das infrações e a anulação dos débitos
por atraso na entrega da GFIP.

Secretário do MEC fará palestra
sobre reforma curricular do curso
de Ciências Contábeis em evento
do CFC
Wagner Vilas Boas de Souza fará palestra
no Conexão Contábil Nordeste sobre a
proposta de alteração da Resolução
CNE/CES n.° 10, de 16 de dezembro de
2004. O evento é uma realização do CFC
e acontece nos dias 11 e 12 de maio, em
Teresina (PI).

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Locais de prova do Exame de
Suficiência são divulgados
Os locais de prova do exame já podem
ser consultados no site da Consulplan e
os comprovantes de inscrição também
já estão disponíveis. O Exame de
Suficiência acontece, no próximo
domingo (15/5), das 10h às 14h (horário
de Brasília).

CTO 07 estabelece procedimentos
para a comunicação de
informações não financeiras do RI
Os auditores independentes deverão
estar atentados aos novos
procedimentos para a emissão de
relatório de asseguração limitada sobre
informações não financeiras contidas no
RI.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

ISSB estabelece grupo de trabalho
para melhorar a compatibilidade
entre a linha de base global e as
iniciativas jurisdicionais das IFRS
S1 e IFRS S2
O ISSB anunciou, no dia 27 de abril deste
ano, a formação de um grupo de
trabalho que tratará do estabelecimento
de ações voltadas à divulgação das
minutas IFRS S1 e IFRS S2.
SAIBA MAIS

Podcast do Iasb referente a abril
já está disponível

Iesba realizará webinar sobre
confiança pública e em Relatórios
e Garantia de Sustentabilidade
O Iesba realizará, no dia 18 de maio,
webinar que discutirá o papel crítico
que o cumprimento das normas de ética
desempenha para garantir informações
confiáveis de sustentabilidade.
SAIBA MAIS

Ifac continua defendendo a
convergência na divulgação global
de sustentabilidade

A edição do podcast do Iasb, referente
ao mês de abril deste ano, já está
disponível.

A Ifac tem apoiado orientação global
para fornecer informações de
sustentabilidade consistentes,
comparáveis e confiáveis.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Arquivo do ementário da classificação por natureza da receita
orçamentária está em audiência pública
A STN disponibilizou para consulta pública o arquivo do Ementário da Classificação por
Natureza da Receita Orçamentária (ENR). O documento terá vigência a partir de 2023. O
prazo final para a participação com sugestões é o dia 20 de maio.

SAIBA MAIS

Filha de profissional da contabilidade, profissional da contabilidade é
Matéria especial do CFC em homenagem ao Dia das Mães, comemorado este ano no dia
8 de maio, apresenta algumas contadoras que têm filhas que seguiram as suas
profissões. Acesse e confira as histórias.

SAIBA MAIS

Profissionais da contabilidade são homenageados na Câmara Legislativa do
Distrito Federal
O CFC participou da sessão solene em homenagem aos profissionais da contabilidade na
Câmara Legislativa do Distrito Federal. A cerimônia aconteceu no dia 6/5 e foi proposta
pela deputada distrital Júlia Lucy (União Brasil).
SAIBA MAIS

CFC coloca em audiência pública minuta que propõe mudança no
currículo do curso de Ciências Contábeis
As sugestões poderão ser enviadas até o dia 31 de maio de 2022, por meio da
plataforma Participa + Brasil. A minuta propõe a alteração da Resolução CNE/CES nº
10/2004, de 16 de dezembro de 2004.

SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL

Classe contábil de Alagoas prestigia Semana do Contador: veja as imagens. Saiba +

CRCES

Confira as notícias do CRCES. Saiba +

CRCGO

CRCGO participa de evento em Jesúpolis que objetiva ampliar número de

Conselhos e Fundos Municipais do Idoso. Saiba +

CRCMG

CRCMG fornece certificado digital gratuito por meio de parceria. Saiba +

CRCMS

Vice‐Presidente Administrativo do CFC, Conselheiro de MS no CFC e Líderes

Contábeis Prestigiam Plenária do CRCMS. Saiba +

CRCRN

Confira as notícias do CRCRN. Saiba +

CRCRS

[Webinar] Dinamismo da Contabilidade: áreas que todo estudante deve conhecer.

Saiba +

CRCSC

CRCSC participa de Dia de Mobilização para orientar comunidade a destinar parte
do seu IR a projetos sociais. Saiba +

CRCSP Campanha “Contabilidade é Prerrogativa Legal” tem início em Bauru e
Marília. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Receita Federal

Receita Federal lança novo serviço de compartilhamento de dados.

Saiba +

Receita Federal

Receita Federal e PGFN publicam edital de transação tributária. Saiba

+

Ministério da Economia

Câmara dos Deputados aprova Medida Provisória que
moderniza os serviços de cartórios no país. Saiba +

Ibracon

12ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon
será nos dias 24 e 25 de outubro de 2022. Saiba +
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