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Confira a programação do Seminário Nacional de Contabilidade
Eleitoral e Partidária 2022 do CFC

Evento acontece nos dias 8 e 9 de junho no formato híbrido. Ao todo, são ofertadas 100
vagas para a participação presencial e outras 1.000 vagas para os interessados em
acompanhar o encontro de forma remota. Acesse e conheça a programação.

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/PrB782qYD78/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/IEz_K5GQMYo/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/IEz_K5GQMYo/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/ITOJwPkoLqG/1/


SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Inscrições para o Seminário
Nacional de Contabilidade
Eleitoral e Partidária estão abertas

O CFC, em parceria com o TSE,
promoverá, nos dias 8 e 9 de junho, o
Seminário Nacional de Contabilidade
Eleitoral e Partidária de 2022.

Quintas do Saber: desafios da
justiça eleitoral será o tema da
próxima edição

Evento acontecerá no dia 8/6 e fará
parte do Seminário Nacional de
Contabilidade Eleitoral e Partidária 2022
– Financiamento de Campanha e
Prestação de Contas Eleitorais – do CFC,
com transmissão pelo canal do Conselho
no YouTube.

CFC lança aplicativo voltado para
a classe contábil

O app CRC Digital está disponível nas
plataformas digitais (App Store e Play
Store), gratuitamente. O objetivo do
app é facilitar o dia a dia dos
profissionais da contabilidade, tornando
as suas rotinas mais simples.

IFRS abre vagas em equipe
administrativa e de suporte do
ISSB em Frankfurt

A Fundação IFRS abriu vagas para os
cargos de assistente executivo da vice‐

SAIBA MAIS

4ª Edição do FBC Connect
abordará os temas combate à
corrupção e lavagem de dinheiro

A FBC promoverá, no dia 7 de junho de
2022, às 15 horas, a 4ª edição do FBC
Connect. O evento abordará os temas
combate à corrupção e lavagem de
dinheiro.

IFRS abre chamada para
composição do Comitê Consultivo
de Normas de Sustentabilidade

A Fundação IFRS abriu chamada para
compor a equipe do SSAF. Podem
participar, os organismos internacionais

CFC é aceito como membro do Pacto Global das Nações Unidas

A partir da adesão, o CFC passa a apoiar os princípios do Pacto nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, assim como o cumprimento da
agenda global de sustentabilidade. Acesse e veja mais detalhes.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Seminário de Prestação de Contas
Eleitorais capacita profissionais
para o pleito de 2022

Com o tema “Contabilidade Eleitoral e
Partidária e Prestação de Contas
Eleitorais – Eleições 2022”, o evento será
uma imersão na área de contabilidade
eleitoral, financiamento de campanhas
e prestação de contas eleitorais.

SAIBA MAIS

Alterações na Decore entram em
vigor nesta quarta‐feira (1º)

Entra em vigor, nesta quarta‐feira (1º), a
Resolução CFC n.º 1.662, de 19 de maio
de 2022. O normativo altera a Resolução
CFC n.º 1.592, de 19 de março de 2020,
que dispõe sobre a Decore.

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/ITOJwPkoLqG/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/O8r493fDuz9/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/RWc26kXIJm/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/FiCZgkKTpDS/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/FEvNiN_G_3p/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Dw546Fjbu1G/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/M4B6xCo0GWp/1/


SAIBA MAIS

presidência e de coordenador executivo
do ISSB.

SAIBA MAIS

de contabilidade que tenham
experiência no desenvolvimento de
relatórios de sustentabilidade.

Divulgação das informações de sustentabilidade será discutida em live do
CFC

Evento virtual terá como tema “CBPS: um caminho para a divulgação das informações
de sustentabilidade”. O encontro acontece no dia 9 de junho e será transmitido pelo
canal do CFC no YouTube.

SAIBA MAIS

 

Notícias dos CRCs 
CRCBA Webinar Prestação de Contas Anual de Partidos Políticos. Saiba + 

CRCCE CRCCE e Receita Federal se reuniram nesta sexta (27). Saiba + 

CRCGO Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia homenageia contadores pelo Dia do

Contabilista. Saiba +

CRCMG Montes Claros Recebe Próxima Edição do CRCMG Mais Perto de Você – Seminário de

Desenvolvimento e Capacitação Profissional. Saiba + 

CRCMS Presidente do CRCMS Visita o Centro Universitário UNIGRAN Capital. Saiba + 

CRCPB CRCPB realiza reunião de maio do Conselho Diretor e da Plenária Ordinária. Saiba

+

CRCPR CRCPR conclui etapa inicial da adequação à LGPD com treinamento de líderes e

colaboradores. Saiba +

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Ev6lbafWNUF/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/BrUJLQKRJvC/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/G4_pRSmoG6a/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/G4_pRSmoG6a/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/IZcJ0SOykZe/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/MAb2BfA_qxc/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/HevELLngj9g/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/H9dkCAK7s9m/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/CccBAZc69IW/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/OKcYBPsxWdj/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Gzad2yTkBkQ/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Gzad2yTkBkQ/1/


colaboradores. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRO CRCRO Assina Contrato para Realização de Concurso Público. Saiba + 

CRCRS CRCRS participa de painel sobre contribuições da Contabilidade para o
desenvolvimento do Estado. Saiba +

CRCSC 2º Seminário Catarinense de Estudantes de Ciências Contábeis acontece neste mês
e vai reunir participantes de todo o Brasil. Saiba +

CRCSP CRCSP promove campanha “Contabilidade é Prerrogativa Legal” em Araçatuba e
Presidente Prudente. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

PGFN Liquidação com descontos para agricultura familiar começa nesta quarta (1/6). Saiba

+

TCU TCU lança a 3ª edição de 2022 do curso “Auditoria Financeira”. Saiba + 

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

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/FOmNj2lBWnU/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/a6qOQwRzHI/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/MKEbRTKhVcn/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/JoXJ4Cc0yjT/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/ZBDGIeQM3e/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/GNzVJI1WHeN/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/B2-Ts0YTTsh/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/FP7dFnyNNNF/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Ot4PR5Fxcok/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/Ot4PR5Fxcok/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/HLTIkhpp1xa/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/GwokQJXkFpW/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/MOnZR1PWV10/1/


Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 

 

CANCELAR INSCRIÇÃO

               

https://cfclink.cfc.org.br/oo/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/PrB782qYD78/2/
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/FCB/{{__exParams}}?url=https://facebook.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/TWT/{{__exParams}}?url=https://twitter.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/INS/{{__exParams}}?url=https://instagram.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/YOU/{{__exParams}}?url=https://youtube.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkWW/A/c2af/0/BQsN/LKD/{{__exParams}}?url=https://linkedin.com/company/cfcbsb

