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Dez motivos para participar do Conexão Contábil região Norte
O Conexão Contábil região Norte está com inscrições abertas. O encontro acontecerá
nos dias 27 e 28 de setembro, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).
Confira aqui dez motivos para não perder esse evento.
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

Acordo por Transação no âmbito
da Receita Federal é o tema do
próximo Diálogos Contábeis
O evento acontecerá no dia 21 de
setembro (quarta-feira), às 16h, com
transmissão pelo canal do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), no
YouTube. O evento é gratuito e terá como
tema “Acordo por Transação no Âmbito
da Receita Federal”.
SAIBA MAIS

Perícia contábil estará em debate
no próximo Circuito Técnico
O evento acontecerá no dia 22/9, às
15h30, com transmissão pelo canal do
CFC no YouTube, para o público em
geral, e pela plataforma Zoom para os
inscritos. Acesse e saiba mais.
SAIBA MAIS

II Congresso Anual do Glenif terá
início na próxima semana

Exame de Suficiência é aplicado
em mais de 100 cidades
brasileiras
Mais de 40 mil candidatos participaram
da segunda edição de 2022 do Exame de
Suficiência do CFC. No dia 19/9, os
participantes vão poder consultar os
gabaritos preliminares da prova por meio
do site da Consulplan.
SAIBA MAIS

Conselheiros apreciam temas de
interesse contábil durante
Reunião Plenária
A diretoria do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e os conselheiros do
Sistema CFC/CRCs realizaram mais uma
Reunião Plenária. Na ocasião, estiveram
em pauta assuntos de interesse da
classe contábil.
SAIBA MAIS

Desafios e oportunidades para as
empresas de auditoria de
pequeno e médio porte foi tema
da 6ª edição do FBC Connect
A 6ª edição do FBC Connect foi realizada
na última quarta-feira, 14 de setembro,
em formato híbrido. O evento está
disponível no canal da entidade no
YouTube. Acesse e veja mais detalhes.

Entre os dias 20 e 21 de setembro deste
ano, será realizado o II Congresso Anual
do Glenif. O evento será realizado na
modalidade on-line.
SAIBA MAIS

CFC recebe jornalistas de todos
os CRCs para realização do 2º
Enac
O 2º Encontro Nacional dos Assessores
de Comunicação do Sistema CFC/CRCs
iniciou a programação na terça-feira, 13,
no auditório do CFC, em Brasília (DF). O
evento foi conduzido pela CCOM/CFC.
SAIBA MAIS

Autoridades africanas
manifestam apoio ao ISSB e
reiteram adoção antecipada das
normas de sustentabilidade
Autoridades africanas manifestaram
apoio ao ISSB. A iniciativa aconteceu
durante a realização do Fórum de
Cooperação Internacional e Reunião de
Ministros Africanos de Finanças,
Economia e Meio Ambiente.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

IFRS procura gerente de Operações de Engajamento de Mercado para
atuar no ISSB
A Fundação IFRS abriu vaga para o cargo de gerente de Operações de Engajamento de
Mercado para atuar ISSB.
SAIBA MAIS

XIX Seminário Internacional CPC debate o aprimoramento das
informações contábeis
O XIX Seminário Internacional CPC de Normas Contábeis Internacionais, organizado pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), teve início na manhã desta quarta-feira
(14).
SAIBA MAIS

Painel do XIX Seminário
Internacional CPC comenta temas
relevantes selecionados pelo
IASB
A abertura dos debates do XIX Seminário
Internacional CPC foi marcada pela
discussão de temas selecionados pelo
Iasb.
SAIBA MAIS

XIX Seminário Internacional CPC
discute contabilização de
criptoativos
O segundo painel do XIX Seminário
Internacional CPC Normas Contábeis
Internacionais tratou da contabilização de
criptoativos, um tema de relevância atual
e que dá início a uma nova era para a
análise contábil.
SAIBA MAIS

ISSB é tema de palestra do XIX
Seminário Internacional CPC
Palestra foi antecedida por uma
apresentação sobre o Grupo
Latinoamericano de Emisores de Normas
(Glenif/GLASS). Apresentação foi
transmitida no dia 15 de setembro e
reuniu um público de diferentes países.
Acesse e saiba mais.

Painel do XIX Seminário
Internacional CPC discute o
mercado de carbono e outras
questões climáticas
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) realizou nesta quinta, 15, o XIX
Seminário Internacional CPC – Normas
Contábeis Internacionais. O evento teve
transmissão virtual e aconteceu no turno
da manhã.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL CRCAL participa reunião sobre Fundo de Financiamento do Nordeste para
2023. Saiba +

CRCBA Conexão Contábil Bahia – edição Vitória da Conquista. Saiba +
CRCCE CRCCE promove Fórum Cearense de Contabilidade e Tributação em alusão ao Dia
do Contador. Saiba +

CRCES Presidente do CRCES, Carla Tasso, palestra para mulheres
empreendedoras. Saiba +

CRCGO XV Convenção de Contabilidade de Goiás bate recorde de público. Saiba +
CRCMA CRCMA realiza palestra em Centro de Ensino. Saiba +
CRCMG Semana da Contabilidade: Segunda Rodada Promove Mais Fóruns
Temáticos. Saiba +

CRCMS 655 inscritos de MS realizam prova do Exame de Suficiência Contábil neste
domingo (18). Saiba +

CRCPE Profissionalismo em constante evolução será tema apresentado na semana do
contador CRCPE. Saiba +

CRCPI CRC/PI lança série de eventos para comemorar o Dia do Contador. Saiba +
CRCRJ Confira a programação do 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças
Contábeis. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRS CRCRS realiza webinar sobre incentivos fiscais para o PISEG-RS. Saiba +
CRCSC Capacitação e aprimoramento técnico: programação do Mês do Contador entra na
4° Semana. 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
Simples Nacional Receita Federal do Brasil notifica devedores do Simples Nacional.
Saiba +

Sped Aviso aos contribuintes - EFD Contribuições. Saiba +
Ibracon Confira os palestrantes já confirmados na 12ª Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon. Saiba +

Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC?
Caso não, clique para parar de receber.
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