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Confira a programação do Conexão Contábil Norte
Nos dias 27 e 28 de setembro acontecerá o Conexão Contábil, região Norte, no Tribunal
de Contas de Manaus (AM). O evento é gratuito e terá diversos painéis sobre temas
relacionados à sustentabilidade.
SAIBA MAIS

Confira a programação do 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças
Contábeis
O 5º ENJLC acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro e contará com diversas palestras,
feira de negócios, além de apresentação de cases de sucesso. Garanta a sua
participação.
SAIBA MAIS

Locais de prova do Exame de
Suficiência são divulgados
Inscritos já podem consultar os locais de
prova. A informação está disponível no
site da Consulplan, banca da prova. O
exame será aplicado no próximo
domingo, 18 de setembro, das 10h às
14h, seguindo o horário de Brasília/DF.
SAIBA MAIS

IESBA lança Manual do Código
Internacional de Ética para
Contadores Profissionais
O IESBA lançou, nesta sexta-feira (9), a
edição de 2022 do Manual do Código
Internacional de Ética para Contadores
Profissionais (incluindo as Normas
Internacionais de Independência).
SAIBA MAIS

Conselho Curador aprova
reformulação do estatuto,
regimentos e códigos da FACPCS

IASB publica propostas para
atualizar Normas Contábeis para
PMEs

Na ocasião, a Diretoria Executiva da
FACPC, com o apoio do Grupo de
Trabalho formado por representantes das
entidades-membros, aprovou a
reformulação do estatuto, regimentos e
códigos. Acesse e veja mais detalhes.

O IASB, da Fundação IFRS, publicou,
nesta quinta-feira (8), propostas para
atualizar a Norma de Contabilidade IFRS
para Pequenas e Médias Empresas
(PMEs).
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

CFC finaliza aplicação do EQT
para auditores e peritos com
balanço positivo

FBC Connect: próxima edição
será focada em empresas de
auditoria de pequeno e médio
porte

O CFC finalizou, no dia 5 de setembro,
as etapas de aplicação EQT para
auditores e peritos que desejam fazer
parte do CNAI e do CNPC, com o
percentual de 79,66% de
comparecimento.

Tema da 6ª edição do FBC Connect
“Desafios e oportunidades para as
empresas de auditoria de pequeno e
médio porte”. Evento acontece no dia 14
de setembro e terá transmissão pelo
canal da FBC no YouTube.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Confira a programação da 12ª
Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria
Independente do IBRACON
O Ibracon realizará a 12º Conferência
Brasileira de Contabilidade e Auditoria
Independente, no Teatro Claro de São
Paulo (SP). Na ocasião, serão debatidos
diversos temas sobre as competências
profissionais do futuro. Participe!

Confira a programação do XIX
Seminário Internacional CPC –
Normas Contábeis Internacionais
O CPC realizará, nos dias 14 e 15 de
setembro, o XIX Seminário Internacional
CPC - Normas Contábeis Internacionais.
O evento será virtual e acontecerá no
horário da manhã - de 8h às 12h40.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Fórum Global de Preparadores
abre chamada para novos
membros
O GPF está buscando novos membros
para ingressar em seus quadros. Os
interessados deverão enviar para a
entidade carta apresentação e um breve
currículo, até o dia 30 de setembro deste
ano.

Presidente Aécio Dantas participa
da abertura do Câmara Técnica
Debate do CRCSC
O presidente Aécio esteve em evento
virtual, promovido pelo CRCSC, para
tratar dos desafios e atualizações da
profissão contábil. Na ocasião, Aécio
citou a multiplicidade que a profissão tem
exigido.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL Papo de Mestre: Consultoria contábil como nicho de mercado é tema de
palestra. Saiba +

CRCBA Conexão Contábil Bahia – edição Vitória da Conquista. Saiba +
CRCGO CRCGO promove maior evento de contabilidade de Goiás. Saiba +
CRCMG CRCMG promove seminário para capacitar profissionais da contabilidade do Vale
do Rio Doce. Saiba +

CRCPE Vem aí o Seminário on-line de Tecnologia Aplicada à Contabilidade, realizado pelo
CRCPE. Saiba +

CRCPR Na Semana do Contador, TV CRCPR transmite lives diárias sobre Valorização
Profissional, Terceiro Setor e Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários. Saiba +

CRCRJ VIRADA DE LOTE! Nesta segunda-feira (12), vira o lote de estudantes do 5º
Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba +
CRCSC Mês do Contador iniciou com palestras presencial e on-line sobre passivo tributário
e marketing contábil. Saiba +

CRCSP Presidente e vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCSP se
reúnem com profissionais de Suzano. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
CVM Novo sistema concede registro automático para consultores de valores mobiliários.
Saiba +

RFB Receita Federal publica "Perguntas e Respostas" sobre a transação tributária. Saiba +
Sped Nova versão do Guia Prático da EFD ICMS IPI. Saiba +
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