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Conheça a programação do Conexão Contábil edição Sul
Evento acontece nos dias 30 e 31 de agosto, das 9h às 18h, em Curitiba/PR. O encontro
será gratuito e híbrido, sendo a parte presencial realizada na sede do CRCPR, com
disponibilização de 250 vagas.
SAIBA MAIS

CFC lança projeto Contabilidade pelo Mundo
O primeiro encontro da iniciativa acontece no 24/8, às 15h, na modalidade virtual, e terá
como tema “Networking: Desenvolvendo Atitudes e Competências – Prática Contábil
Global”. O evento conta com pontuação para o PEPC.
SAIBA MAIS

Próximo Circuito Técnico será
oportunidade para contadores
esclarecerem dúvidas sobre a
ECF

Agora, somos mais de 100 mil

O tema da 23ª edição do Circuito Técnico
será “Principais pontos de atenção da
ECF”. O evento acontecerá no dia 26/8,
às 15h, com transmissão pelo canal do
CFC no YouTube. Participe!
SAIBA MAIS

AIC promoverá a segunda parte
da conferência virtual sobre a
NICSP 17 (NBC TSP 07 Brasil)
No dia 26/8, a Associação Interamericana
de Contabilidade realizará a segunda
conferência virtual sobre a NICSP 17
Propiedad, Planta y Equipo (equivalente
a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado).
Acesse e veja como participar.

O aplicativo CRC Digital alcançou 100 mil
profissionais da contabilidade
cadastrados. A ferramenta é gratuita e
está disponível nas plataformas digitais
App Store e Play Store. Acesse e veja as
funcionalidades da ferramenta.
SAIBA MAIS

CFC discute pautas de interesse
da classe contábil com a
Feconbras
O encontro aconteceu na manhã do dia
16 de agosto e teve o objetivo de
aproximar as entidades e de discutir
assuntos de interesse da classe contábil.
Acesse e veja mais detalhes.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

FBC Connect promove debate sobre o papel da RGB na transformação
da governança pública municipal brasileira
5ª edição do evento foi realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade e aconteceu,
no dia 16 ade agosto, no formato híbrido. O encontro foi transmitido pelo canal da FBC no
YouTube.
SAIBA MAIS

Fique atenta: em breve, o lançamento do 13° Encontro Nacional da
Mulher Contabilista
O XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista acontecerá no período de 20 a 22 de
setembro de 2023, em Manaus/AM, e o lançamento do evento será em breve. Acesse e
saiba mais.

SAIBA MAIS

CFC e Abrasf discutem temas do
dia a dia dos profissionais da
contabilidade

CFC e CFOAB discutem pautas
de interesse de profissionais da
contabilidade e de advogados

Durante reunião, foram tratados
assuntos, como o calendário de entrega
da DCTFWeb e da EFD-Reinf. O Siafic, o
eSocial e a necessidade de padronização
das notas fiscais eletrônicas de serviço
foram outros temas debatidos no
encontro.

Visita teve foco institucional e o objetivo
de fortalecer a relação entre as entidades
e de discutir assunto de interesse dos
profissionais da contabilidade e dos
advogados. Acesse e veja como foi.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL CRCAL lança agenda de cursos gratuitos até dezembro de 2022. Saiba +
CRCBA CRCBA realizou Seminário de Controle Interno e deu início ao Plano de Trabalho
para 2023. Saiba +

CRCCE CRCCE realiza visita institucional a OAB Ceará. Saiba +
CRCDF Vem aí campanha de doação de sangue. Participe! Saiba +
CRCGO CRCGO realiza primeira entrega de carteiras profissionais em Anápolis. Saiba +
CRCMG CRCMG promove mais duas edições do Café com o Contabilista em agosto. Saiba
+

CRCPR No dia 23 de agosto, CRCPR lança Escola Técnica: Normas Contábeis com feras
do IFRS. Saiba +

CRCRJ Novo serviço do portal Fisco Fácil é lançado no auditório do CRCRJ. Saiba +
CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba +
CRCRS Mais um exitoso Seminário de Gestão e Desenvolvimento, desta vez, em Passo
Fundo. Saiba +

CRCSC CRCSC promove encontro com DIAT e entidades contábeis de SC. Saiba +
CRCSP Futuro da divulgação ESG no Brasil é tema de reunião do GT CBPS com
representante da IFRS Foundation, na sede do CRCSP. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Ibracon Inscrições abertas para a 12ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente do Ibracon. Saiba +

CVM CVM edita Resolução que permite oferta de Certificados de Recebíveis da Lei 14.430
por meio da Instrução CVM 476. Saiba +
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