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Materiais do Seminário Nacional de Contabilidade Eleitoral e
Partidária de 2022 já estão disponíveis
As apresentações e os vídeos do Seminário Nacional de Contabilidade Eleitoral e
Partidária, realizados nos dias 8 e 9 de junho, já estão disponíveis ao público.

SAIBA MAIS

CFC destaca a importância dos
profissionais da contabilidade nas
eleições em abertura de seminário

Retrocessos das novas legislações
eleitorais são abordados em painel
do Quintas do Saber

CFC falou sobre o assunto na abertura do
Seminário Nacional de Contabilidade
Eleitoral e Partidária 2022. O momento
também marcou a abertura de mais uma
edição do Quintas do Saber, evento
realizado pela Abracicon.

O projeto Quintas do Saber, realizado na
manhã desta quarta‐feira (8), trouxe
como tema “Desafios da Justiça
Eleitoral nas Eleições de 2022”.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Painel do Seminário Nacional de
Contabilidade Eleitoral e
Partidária 2022 aborda inovações
Evento, desta quarta‐feira (8),
apresentou as novidades descritas em
lei para os multiplicadores das boas
práticas de contabilidade eleitoral.

Necessidade de ampliar a
transparência da prestação das
contas eleitorais e partidárias
aumenta a importância da atuação
contábil
O painel que abriu o segundo dia de
discussões do Seminário Nacional de
Contabilidade Eleitoral e Partidária 2022
foi o intitulado “Teoria e Prática da
Contabilidade Eleitoral”.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Gastos Eleitorais e Repercussões Jurídico‐Contábeis são temas de
painel de seminário do CFC
O debate teve foco na ordem dos gastos eleitorais, o contrato, transparência das
contas e o protagonismo do profissional de Contabilidade.

SAIBA MAIS

Resultado preliminar da prova objetiva do Exame de Suficiência
está disponível
Resultado preliminar da prova objetiva foi publicado hoje na página da Consulplan na
internet. Prazo para interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva é
da 0h do dia 14/6 até as 23h59 do dia 15/6.

SAIBA MAIS

CFC, Fenacon e Ibracon solicitam
à RFB ajustes no sistema do IRRF e
de contribuições previdenciárias
As entidades enviaram um ofício ao

CFC busca assinatura de
parlamentares para a criação de
frente Parlamentar Mista da
Contabilidade Brasileira

secretário Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), Julio Cesar Vieira
Gomes, para solicitar ajustes no sistema
do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) e de contribuições
previdenciárias.

O projeto é uma iniciativa da Vice‐
Presidência de Política Institucional e
tem o objetivo de reunir deputados
federais e senadores com a finalidade de
acompanhar e de apoiar a atuação dos
profissionais da contabilidade em todo o
país.

SAIBA MAIS
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Dívida sustentável: chave para
financiar a transição econômica
Investidores e reguladores estão
olhando para o mercado de dívida
sustentável como um veículo
importante na captação de recursos para
financiar projetos que promovam
objetivos ambientais, sociais e de
governança.
SAIBA MAIS

Fundação IFRS nomeia mais
quatro membros para o ISSB
Os curadores da Fundação IFRS
anunciaram, no dia 8/6, a nomeação de
Richard Barker, Verity Chegar, Bing Leng
e Ndidi Nnoli‐Edozien como membros
inaugurais do ISSB.
SAIBA MAIS

4ª Edição do FBC Connect promove debate sobre o combate à
corrupção e lavagem de dinheiro
A importância das normas brasileiras de contabilidade para a sociedade foi o ponto
central do evento. A moderação ficou a cargo de Luiz Fernando Nóbrega, diretor
Administrativo da FBC.

SAIBA MAIS

CFC aprova resolução criando o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos
de Sustentabilidade
O CBPS terá como função o estudo, o preparo e a emissão de documentos
técnicos sobre divulgação das práticas de sustentabilidade (ambiental, social e de
governança), preparando pronunciamentos técnicos para serem adotados pelos
reguladores no Brasil.

SAIBA MAIS

CFC realiza visita institucional ao
Tribunal Superior Eleitoral
Presidente do CFC, Aécio Dantas,
reuniu‐se com a Secretária‐Geral da
Presidência do TSE, Christine Peter. O
vice‐presidente de Política
Institucional, Manoel Júnior, e o
coordenador da Comissão Nacional de
Contabilidade Eleitoral do CFC, Haroldo
Santos Filho, também participaram do
encontro.
SAIBA MAIS

Presidente do CFC recebe
homenagem da Assembleia
Legislativa de Goiás
Presidente do CFC, Aécio Dantas,
recebeu a medalha mérito legislativo
Pedro Ludovico Teixeira, a condecoração
máxima concedida pela Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás. A
medalha é entregue a personalidades
que são reconhecidas por prestarem
serviços relevantes à sociedade.
SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL

CRCAL participa de agenda sobre finanças públicas e controle social. Saiba +

CRCAM

Confira as notícias do CRCAM. Saiba +

CRCES
CRCMA

Confira as notícias do CRCES. Saiba +
CRCMA visita Câmara Municipal de São Luís, e trata sobre Lei de Atendimento Prioritário

para Contadores. Saiba +

CRCMG
CRCPB

CRCMG promove seminário da área pública. Saiba +
“Quintas do Conhecimento” aborda o “Planejamento Tributário” em Campina Grande.

Saiba +

CRCPE

Contabilidade PE em Revista: Contabilidade Eleitoral é o tema destaque desta edição.

Saiba +

CRCPI

CRC/PI promove curso de “Malhas Fiscais – IRPF 2022”. Saiba +

CRCPR

Profissionais contábeis de todo o litoral estão convidados para o lançamento do "CRCPR
em Sua Região", dia 14, em Paranaguá. Saiba +

CRCRJ Fim da incidência do Imposto de Renda sobre pensão alimentícia favorece famílias de
menor renda. Saiba +

CRCRN

Confira as notícias do CRCRN. Saiba +

CRCRS

Destinação do Imposto de Renda aos fundos cresce 34%, este ano. Parabéns, profissionais
da contabilidade! Saiba +

CRCSC

Contabilidade Em Pauta: CRCSC lança programa de entrevistas com profissionais
referências na área. Saiba +

CRCSP Em plenária institucional, CRCSP homenageia e inaugura placa com fotografia do ex‐
presidente Donizete. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Ibracon

Ibracon realiza webinar Cultura da Inclusão e Diversidade: Vieses Inconscientes. Saiba

+

PGFN
CVM

Encontro de Consultoria Administrativa da PGFN começa dia 20 de junho. Saiba +

CVM lança pesquisa sobre forma de acesso e uso das demonstrações financeiras de
companhias abertas pelo público investidor. Saiba +
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