Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link

n.º 493 | Ano IX | 05 de setembro de 2022

Importância da capacitação dos
profissionais da contabilidade é
reforçada na abertura do
Conexão Contábil Sul

Habilidades necessárias aos
profissionais da contabilidade
são apresentadas no Conexão
Contábil Sul

O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de
agosto e alcançou um público de cerca
de 10 mil pessoas. O encontro aconteceu
de forma híbrida, sendo a parte
presencial em Curitiba/PR. O Conexão
Contábil Sul está disponível no canal do
CFC no YouTube.

“Inovação em tecnologia e soft skills na
formação do profissional da
contabilidade” foi o tema do primeiro
painel do Conexão Contábil, edição Sul.
A exposição pode ser conferida pela pelo
canal do CFC no YouTube. Acesse e
saiba mais.
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Necessidades e tendências na
especialização da profissão
contábil é tema de painel do
Conexão Contábil

Conexão Contábil Sul: Painel traz
os desafios do controle público e
alterações legislativas

Em continuidade às apresentações
realizadas no dia 30, os palestrantes do
painel “Necessidades e tendências na
especialização da profissão contábil”
debateram a capacitação e o
aprimoramento dos profissionais da área.

O segundo dia de atividades do Conexão
Contábil Sul, começou com o painel:
“Desafios do planejamento e do controle
público em função do federalismo e das
alterações legislativas”, que tratou do
monitoramento das contas no país.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Conexão Contábil Sul debate
contabilidade e governança
corporativa e pública
“Contabilidade e a sua contribuição para
a governança corporativa e pública"
esteve em debate durante o segundo
painel. Os palestrantes trataram dos
pilares da governança e os seus
aspectos na prestação de contas e
controle de informações.

Contador Parceiro: Programa que
prepara contadores para atender
às micro e pequenas empresas é
um dos temas do Conexão
Contábil
Painelistas explicaram o funcionamento e
os benefícios do programa “Contador
Parceiro: Construindo o Sucesso” ao
público. A palestra aconteceu dia 31/8,
com transmissão pelo canal do CFC no
YouTube. Acesse e conheça mais a
iniciativa.
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Painel de Inovação e empreendedorismo encerra o evento Conexão
Contábil, edição Sul
As discussões do Conexão Contábil, edição Sul, foram encerradas, na tarde do dia 31,
com o painel “Inovação e Empreendedorismo com foco em resultado”.
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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.
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As inscrições para o Conexão
Contábil Norte já estão abertas

Como a tecnologia blockchain
pode gerar confiança?

O projeto Conexão Contábil Norte
acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro
e já está com as inscrições abertas. O
encontro é gratuito e será realizado no
Tribunal de Contas de Manaus (AM).
Participe!

Geralmente associado a transações de
criptomoedas, o blockchain tem um
grande potencial para muitas atividades
de negócios. Então, por que as empresas
não exploram mais?
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Ex-vice-presidente do Banco
Mundial é nomeado vicepresidente do ISSB
Os curadores da Fundação IFRS
nomearam para o cargo de vicepresidente do ISSB Jingdong Hua, exvice-presidente do Banco Mundial.

IFRS abre vaga para o cargo de
produtor de conteúdo
A IFRS abriu vaga para o cargo de
produtor de conteúdo. Os interessados
deverão encaminhar, até o próximo dia
25, currículo detalhado e carta de
apresentação para o endereço
eletrônico: recruit@ifrs.org.
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Notícias dos CRCs
CRCAL Educação continuada e fiscalização marcam debates de plenária do mês de
agosto. Saiba +

CRCBA Conexão Contábil Bahia – 2ª edição (Barreiras – BA). Saiba +
CRCMG CRCMG é premiado na 6ª Conferência Nacional dos Conselhos
Profissionais. Saiba +

CRCPI Segunda Contábil do CRC/PI será retomada no dia 5 de setembro. Saiba +
CRCPR Dia do Contador será celebrado com live sobre Valorização e Precificação. Saiba +
CRCRJ Cont in Rio Niterói reúne mais de 500 profissionais da contabilidade. Saiba +
CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba +
CRCRS CRCRS e CRCSP juntos e conectados apresentam: Perícia Financeira, muito além
dos cálculos. Saiba +

CRCSP Programe-se: 28ª CONVECON, maior evento contábil do Estado de São Paulo, será
em outubro de 2023. Saiba +

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

CVM CVM flexibiliza exigências de publicações legais por parte de companhias abertas de
menor porte. Saiba +
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