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Ação socioambiental abre
atividades da primeira edição do
Conexão Contábil

A primeira edição do Conexão Contábil,
etapa Nordeste, foi aberta, na manhã do
dia 11 de maio, com uma ação
socioambiental de plantio de mudas, no
Viveiro da Zona Leste, em Teresina (PI).

MEC atende pleito referente à
abertura de curso público de
Ciências Contábeis no Acre

Presidentes do CFC/CRCs fazem
entrega simbólica da minuta de
reformulação curricular

Os presidentes dos CRCs se reuniram, na
manhã do dia 11 de maio, em Teresina
(PI), para discutir temas pertinentes ao
Sistema CFC/CRCs.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
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Segundo dia de atividades do
Conexão Contábil tem início

O segundo dia de atividades do evento
Conexão Contábil, edição Nordeste, foi
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A Secretaria de Educação Superior do
MEC atendeu a um antigo pleito do CFC
referente à abertura de curso público de
Ciências Contábeis no Acre. Em 2023, a
Ufac passará disponibilizar o curso.

Secretário do MEC reflete sobre
posicionamento das Ciências
Contábeis no contexto da
inovação

Wagner Vilas Boas de Souza realizou
palestra sobre “As Ciências Contábeis no
Contexto da Inovação” no Conexão
Contábil Nordeste, no dia 11 de maio,
em Teresina (PI). Acesse e veja o que o
secretário falou sobre o tema.

Professor Eliseu Martins diz que o
foco nos clientes é fundamental
para a Contabilidade

Docente da USP realizou palestra, no
Conexão Contábil Nordeste, sobre o
perfil do profissional do futuro no dia 12
de maio. Acesse a matéria e veja as
percepções do professor.
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Atividades da Ifac voltadas para as
pequenas e médias firmas de
auditoria são apresentadas no
Conexão Contábil

Os trabalhos e os materiais
desenvolvidos pela International
Federation of Accountants (Ifac)
voltados para as pequenas e médias
firmas de auditoria foram apresentados
no Conexão Contábil Nordeste no dia
12/5. Acesse e confira!
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Sustentabilidade foi uma das pautas do Conexão Contábil Nordeste

O membro do grupo de criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de
Sustentabilidade (CBPS), Zulmir Breda, apresentou a palestra “Desafios da
Regulamentação de Sustentabilidade no Brasil”. Acesse e veja os assuntos abordados.

CFC coloca em audiência pública minuta que propõe mudança no

iniciado na manhã do dia 12 de maio. Na
ocasião, autoridades da área contábil de
todo o Estado do Piauí se fizeram
presentes.

SAIBA MAIS

Matriz curricular do curso de
Ciências Contábeis foi tema no
Conexão Contábil

Durante o Conexão Contábil, foi
apresentado ao público um painel sobre
as propostas das novas diretrizes
curriculares para o curso de Ciências
Contábeis.
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Gabarito preliminar do Exame de
Suficiência já está disponível

Candidatos já podem consultar o
gabarito preliminar do exame por meio
do site da Consulplan, banca do exame.
As avaliações foram aplicadas no dia 15
de maio, em 118 cidades do país, em
todos os estados brasileiros e no Distrito
Federal (DF).

Governança das contratações é
tema de palestra do presidente
Aécio

O presidente do CFC, Aécio Dantas,
palestrou no Seminário Nacional de
Conselhos Profissionais. Na ocasião,
Aécio Dantas discorreu sobre como a
instituição tornou o tema um case de
sucesso.

Ipsasb emite IPSAS 44, ativo não
circulante mantido para venda e
operação descontinuada

O Ipsasb emitiu o Ipsas 44 – Ativos não
circulantes retidos para venda e
operações descontinuadas. A Ipsas 44 se
tornará efetiva em 1º de janeiro de
2025, podendo ser aplicada
antecipadamente.
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Exame de Suficiência: mais de 33
mil pessoas realizaram a prova
neste domingo (15)

O CFC realizou, neste domingo (15), a
primeira edição do Exame de Suficiência
de 2022. O exame foi aplicado,
presencialmente, em 118 cidades do
Brasil. Foram 131 locais de prova, que
juntos, somaram 1.679 salas de
aplicação do exame.

IPSASB quer avançar com os
relatórios de sustentabilidade do
setor público

O IPSASB lançou, no dia 9 de maio, uma
consulta global sobre o
desenvolvimento de uma estrutura de
relatórios de sustentabilidade para o
setor público.

IAASB emite novas orientações
sobre fraude

O IAASB divulgou, em 5 de maio, o guia
The Fraud Lens – Interactions Between
ISA 240 and Other ISAs.

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.
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Vice‐presidente do CFC torna‐se presidente da Academia Piauiense de
Ciências Contábeis 
O vice‐presidente de Desenvolvimento Operacional do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra
Filho, tomou posse como presidente da Academia Piauiense de Ciências Contábeis
(Apicicon). A solenidade aconteceu no dia 11/5, em Teresina (PI).
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Notícias dos CRCs 
CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba + 

CRCAL Conselhos de contabilidade e da Criança e do Adolescente de Maceió se reúnem
pela destinação do IRPF. Saiba + 

CRCBA 13 de maio – uma data de reflexão. Saiba + 

CRCES Vem aí... Seminário de Gestores Públicos. Saiba + 

CRCGO CRCGO participa de Simpósio que discute prestação de contas e financiamento

eleitoral. Saiba +

CRCMA Na Rota Contábil: projeto de Educação Continuada passa pelos municípios de

Caxias e Timon. Saiba + 

CRCMG CRCMG realiza primeira edição de 2022 do Seminário de Desenvolvimento e

Capacitação Profissional. Saiba + 
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Capacitação Profissional. Saiba + 

CRCMS Termo de Transferência da Responsabilidade Técnica Online. Insira Já seus
Clientes!. Saiba +

CRCPB CRCPB realizará um curso gratuito de Perícia Judicial Contábil. Saiba + 

CRCPE CRCPE lança Edital de Chamamento Público para os eventos de 2022. Saiba + 

CRCPR No dia 24 de maio, evento na TV CRCPR discute diretrizes curriculares do curso de
graduação em Ciências Contábeis. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRS CRCRS participa de reunião do Conselho de Desburocratização e
Empreendedorismo do RS. Saiba +

CRCSC CRCSC e FECONTESC enviam ofício conjunto solicitando atenção especial a revisão
de honorários de peritos contábeis na concessão de Assistência Judiciária Gratuita (AJG).
Saiba +

CRCSP Com dois dias de atividades, CRCSP traz nova atividade “Juntos e Conectados”.
Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Sped Publicação da Versão 9.0.2 do Programa da ECD. Saiba + 

Receita Federal Receita Federal adia o cronograma para apresentação da EFD‐REINF por
órgãos públicos e organizações internacionais. Saiba +

Ibracon Inscrições abertas para o webinar do Ibracon: A sociedade como agente de
monitoramento da aplicação de recursos públicos e os avanços da adoção das Normas
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público no Brasil. Saiba +
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Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 

 

CANCELAR INSCRIÇÃO
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