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Conexão Contábil Sul começa amanhã
O evento é híbrido e vai até o dia 31 de agosto. A parte presencial ocorrerá na sede do
CRCPR. Os interessados também podem acompanhar pelo canal do CFC no YouTube.
Acesse e saiba mais informações.
SAIBA MAIS

Inscrições para o XIX Seminário
Internacional do CPC podem ser
realizadas até o dia 31 de agosto
O evento on-line acontece nos dias 14 e
15 de setembro, com transmissão via
plataforma digital fechada, pela manhã,
das 8h às 12h40. Os interessados podem
fazer inscrição até o dia 31 de agosto.
SAIBA MAIS

Fundação IFRS oferece diversos
postos de trabalho
A Fundação IFRS disponibilizou várias
vagas de trabalho para diversos
segmentos. A maior parte das funções
oferecidas é de nomeações
permanentes, outras possuem prazo
determinado. Acesse e veja mais
informações.
SAIBA MAIS

CFC, CPC e CVM colocam a
revisão de pronunciamentos
técnicos nº 21 em audiência
pública
Os interessados em enviar comentários
têm até o dia 8/9 para encaminhar as
suas contribuições. A audiência ocorre
em continuidade ao processo de
atualização de uma série de normas para
a convergência aos padrões
internacionais emitidos pelo Iasb.
SAIBA MAIS

IFAC e A4S realizam painel na 14ª
edição da Semana do Clima Em
NYC
A IFAC e a A4S promoverão, no dia 21
de setembro deste ano, às 9h (horário da
Costa Leste dos Estados Unidos), o
painel intitulado “Líderes Financeiros
preenchendo a lacuna de informações
net-zero”.
SAIBA MAIS

Mais três membros são nomeados para o ISSB
Os curadores da Fundação IFRS nomearam mais três membros inaugurais para o ISSB.
São eles: Jenny Bofinger-Schuster, Hiroshi Komori e Veronika Pountcheva.
SAIBA MAIS

Estão abertas as inscrições para o 5º Encontro Nacional de Jovens
Lideranças Contábeis
Nos dias 20 e 21 de outubro, o RioCentro (RJ) será palco deste evento que contará com
diversas palestras, shows, feira de negócios e outras atividades. Confira a programação e
participe.

SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCBA Conexão Contábil Bahia estreou formato híbrido em Camaçari nesta segunda-feira
(22/08). Saiba +

CRCGO CRCGO promove 2º edição da Solenidade de Entrega de Registro Profissional
2022. Saiba +

CRCMA CRCMA participa do lançamento do “Empresa Fácil” em Bacabal/MA. Saiba +
CRCMG CRCMG comemora Semana da Contabilidade com fóruns temáticos. Saiba +
CRCPR Normas Contábeis são o foco da nova versão da Escola Técnica CRCPR, lançada
em evento híbrido em 23/8, com palestra do presidente do CRCPR. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRS CRCRS realiza 5ª edição do Seminário de Gestão e Desenvolvimento em São
Sebastião do Caí. Saiba +

CRCSE Profissionais da contabilidade de Estância recebem atualização. Saiba +
CRCSP Juntos e Conectados Piracicaba traz um dia inteiro de conhecimento e networking
para profissionais contábeis da região. Saiba +

CRCTO CRCTO começa elaboração do Plano de Trabalho e Orçamento 2023/2024. Saiba +

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

CVM Versão 2023 do Formulário de Referência estará disponível em período de experiência
na plataforma web do Sistema Empresas.NET a partir de 1/9/2022. Saiba +
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