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Programação do 5º ENJLC
abrange temática multidisciplinar 

A 5ª edição do ENJLC conta com
programação voltada para o
empreendedorismo, o metaverso, as
finanças, o protagonismo contábil das
jovens lideranças, entre outros temas.

Revista Brasileira de
Contabilidade terá destaque
especial no 5° ENJLC

RBC terá um espaço especial no estande
do CFC. Os participantes do 5° ENJLC
poderão ver, em primeira mão, no local, a
edição especial da RBC que tem como
tema “Educação Financeira e
Contabilidade: Perspectivas e Avanços”.
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Ex-presidente do CFC será nova
presidente do Cilea em dezembro

Maria Clara Bugarim foi eleita, por
unanimidade, para o cargo de primeira
vice-presidente do Cilea. Em dezembro
deste ano, a contadora passará por um
momento histórico na entidade, quando
será empossada primeira presidente do
Comitê.

Taxonomia é tema de Carta-
Comentário do CBPS à consulta
do ISSB

O CBPS enviou Carta-Comentário em
resposta ao documento “Staff Request for
Feedback (SRF)”, emitido pela ISSB.

Especial semana do
empreendedor: confira dicas para
impulsionar o seu
empreendimento

O profissional da contabilidade possui um
papel fundamental enquanto parceiro e
auxiliar no empreendedorismo. Confira
algumas dicas contábeis para quem
deseja empreender e ter um negócio de
sucesso.

IASB nomeia Patrick Matos para o
Fórum Global de Preparadores

O IASB nomeou novos membros para o
GPF. Entre os indicados, está Patrick
Matos, diretor de Contabilidade Técnica
da Natura & Co.
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Implementação das normas
IPSAS é tema da palestra da
presidente Maria Clara Bugarim

A presidente da Abracicon, Maria Clara
Cavalcante Bugarim, palestrou, na
manhã desta quinta-feira (6), na IX
Cúpula das América.

CFC garante renovação dos
certificados 9001 e 37001

O CFC passou por uma auditoria externa
entre os dias 26 e 29 de setembro. O
objetivo da visita era atestar que a
entidade está em conformidade com as
normas ISO 9001 e 37001. Na ocasião, a
QMS Certification verificou vários setores
da entidade.

Confira o novo Manual de
Auditoria do Sistema CFC/CRCs
2022

Já está disponível o novo Manual de
Auditoria do Sistema CFC/CRCs de
2022. O documento tem o papel de
nortear e uniformizar o CFC e os 27
CRCs em seus processos
administrativos. Acesse aqui.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
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Parceria entre CFC, CRCRJ e CIEE garante 1.000 vagas de estágio aos
estudantes de Contabilidade

Durante a realização do 5º ENJLC, os estudantes de Ciências Contábeis poderão pleitear
uma vaga de estágio, entre as 1.000 que serão disponibilizadas, em empresas
credenciadas no CIEE.
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Anote na agenda: próxima edição do Circuito Técnico terá como tema
reserva de lucros 

26º Circuito Técnico terá como tema “Reservas de Lucros: constituição, limites e
utilização”. O webinar acontece no dia 14 de outubro, às 15h30. Acesse e veja mais
detalhes.
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IASB nomeia membros para compor o Conselho Internacional de Normas
de Contabilidade

Os curadores da Fundação IFRS anunciaram a nomeação de Patrina Buchanan e Hagit
Keren, para atuar como membros do Conselho Internacional de Normas de Contabilidade
da Fundação IFRS.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

 

Notícias dos CRCs 

CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba + 

CRCAL Fórum de Contabilidade leva qualificação gratuita para o interior de Alagoas. Saiba
+

CRCBA Conexão Contábil Bahia – Itabuna. Saiba + 

CRCDF Confira as notícias do CRCDF. Saiba + 

CRCGO CRCGO participa de reunião com a Seplanh para tratar sobre o novo Plano
Diretor. Saiba + 

CRCMA CRCMA participa da MPE Week. Saiba + 

CRCMG CRCMG Realiza Encontro para Coordenadores e Professores dos Cursos de
Ciências Contábeis do Estado. Saiba + 

CRCMS Outubro Rosa: Um toque Pode Salvar Sua Vida! Saiba + 

CRCPE Vem aí o 3º Encontro Pernambucano on-line de Perícia Contábil do CRCPE. Saiba
+

CRCPR Fiscalizações em Debate: Novo projeto lança vídeo na TV CRCPR. Saiba + 

CRCRJ Edições do Cont in Rio reúnem mais de 1.300 participantes. Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRO 2º Fórum Jovens Lideranças Contábeis de Rondônia nos Dias 23, 24 de
Setembro. Saiba + 

CRCRS Importância da profissão contábil para o desenvolvimento da sociedade é um dos
temas de seminário em Bagé. Saiba + 

CRCSP Outubro é o mês da conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Saiba
+

 

Notícias da Mídia em Geral 

Receita Federal Receita Federal esclarece a não incidência do Imposto de Renda sobre
pensão alimentícia. Saiba + 

CVM Versão 2023 do Formulário de Referência está disponível para experiência na
plataforma web do Sistema Empresas.NET. Saiba + 

Ibracon Terceiro episódio do podcast sobre Inclusão e Diversidade é lançado. Saiba +

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

 

CANCELAR INSCRIÇÃO

          

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Comissão de Educação
Profissional do CFC debate
novos rumos para o PEPC

Os membros da comissão destacaram a
importância da ampliação do Programa
de Educação Profissional Continuada e
da revisão com fins de atualização da
Norma Brasileira de Contabilidade PG
12. Confira.

Especial CFC Mulher: da Comissão da Mulher à Presidência dos CRCs

A conselheira do CFC, Angela Dantas, e a presidente do CRCPE, Maria Dorgivânia
Arraes Barbará, contam os impactos positivos de suas participações na Comissão da
Mulher Contabilista em suas carreiras. Confira!
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