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Secofem: participe da III Semana Contábil e Fiscal para Estados e
Municípios
Evento será realizado nos dias 16, 21, 23 e 25 de novembro, das 9h às 12h, na
modalidade on-line. O encontro é gratuito e conta com pontuação no Programa de
Educação Profissional Continuada (PEPC). Acesse e veja mais informações.
SAIBA MAIS

Circuito Técnico: próxima edição explicará a implantação e a destinação
de recursos na Federação
A 27ª edição do Circuito Técnico abordará o tema "Novo padrão de fontes: implantação e
destinação de recursos na Federação”. O evento será on-line por meio da plataforma
Zoom, no dia 1º de novembro, às 10h.
SAIBA MAIS

CFC disponibiliza Guia de
Conduta para Relações PúblicoPrivadas
O Guia de Conduta para Relações
Público-Privadas tem como objetivo
nortear as empresas brasileiras e propor
sugestões de atuação e boas práticas no
relacionamento com o poder público.

ISSB decide por unanimidade
exigir das empresas divulgações
sobre as emissões de gases de
efeito estufa (GEE)
O International Sustainability Standards
Board (ISSB) da Fundação IFRS
resolveu, por unanimidade, em reunião
realizada neste mês, exigir das empresas
divulgações sobre as emissões de GEE.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

CP CASP: CFC realiza visita à
STN e trata de assuntos
relacionados ao Comitê
A finalidade do encontro foi estreitar o
relacionamento com a STN e
cumprimentar o novo coordenador-geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à
Federação, Alex Teixeira. Na ocasião,
foram tratados assuntos relacionados ao
CP CASP.

Simpósio de Sustentabilidade
promovido pela IFRS está com as
inscrições abertas
A Fundação IFRS promoverá, no dia 17
de fevereiro de 2023, o primeiro Simpósio
de Sustentabilidade da instituição. O
evento, que será realizado na
modalidade híbrida.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Ibracon realiza 12º Conferência
Brasileira de Contabilidade e
Auditoria Independente
O presidente Aécio Dantas participou da
12ª Conferência Brasileira de
Contabilidade e Auditoria Independente,
e destacou o histórico de parcerias entre
o CFC e o Ibracon no desenvolvimento
da contabilidade brasileira.
SAIBA MAIS

ISSB disponibiliza episódio de
podcast referente às ações do
mês de outubro
O International Sustainability Standards
Board (ISSB) disponibilizou o episódio de
podcast referente às atividades da
entidade no mês de outubro.

CFC celebra o Dia Nacional do
Livro
Os livros têm grande importância na vida
de todos, porque carregam um mundo de
conhecimento das mais variadas áreas.
Além da literatura, da fantasia e da ficção
que estimulam o imaginário dos leitores.
SAIBA MAIS

Ken Shibusawa é nomeado
conselheiro especial do
presidente do ISSB
O International Sustainability Standards
Board (ISSB) anunciou, nesta quinta-feira
(27), a nomeação de Ken Shibusawa
como conselheiro especial do presidente
da entidade.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba +
CRCBA V Encontro de Peritos, Mediadores e Árbitros Contadores do Estado da
Bahia. Saiba +

CRCDF Confira as notícias do CRCDF. Saiba +
CRCGO CRCGO realiza Tec-Day Contábil edição 2022. Saiba +
CRCMG Lançamento da XIV Convenção de Contabilidade de Minas Gerais e do Prêmio
Internacional Lopes de Sá. Saiba +

CRCPB CRCPB marca presença no 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis
na cidade do Rio de Janeiro. Saiba +

CRCPR 5º ENJLC: CRCPR é representado em estande no evento com foco em inovação e
networking. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRJ 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis reúne milhares de
profissionais e estudantes. Saiba +

CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba +
CRCRS CRCRS realiza 8ª edição do Seminário de Gestão e Desenvolvimento em
Viamão. Saiba +

CRCSE 5º ENJLC: Delegação de Sergipe Presente. Saiba +
CRCSP Campanha “Contabilidade é Prerrogativa Legal” acontece em Sorocaba e
Osasco. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Receita Federal Abertas as inscrições para o XV Enat. Saiba +
Simples Nacional Comitê Gestor do Simples Nacional aprova Resolução CGSN nº
171/2022. Saiba +
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