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CFC Mulher: iniciativa é
reestruturada com base nos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU 

As mudanças tornam o projeto ainda
mais alinhado com o Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU),
do qual o Conselho Federal de
Contabilidade faz parte desde o primeiro
semestre deste ano. Acesse e veja as
novidades.
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Contagem regressiva para o 5ª
ENJLC: novas percepções na
profissão contábil

Falta pouco para o 5º ENJLC, que
acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro
no Riocentro (RJ). O encontro é uma
excelente oportunidade para realizar
network e para ficar atualizado com as
maiores tendências da área contábil.
Confira.
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Especial mês do empreendedor:
uma história de superação e
conhecimento em rede 

Para celebrar o Dia Nacional da Micro e
Pequena Empresa o CFC apresenta a
inspiradora história da contadora
pernambucana Luzinete Santos, de 67
anos.
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NÃO CAIA NO GOLPE: saiba como a
Decore tem sido utilizada em
golpes para contadores e MEI

Golpe utiliza nomes de instituições
bancárias para oferta falsa de crédito, e
ainda solicita a Declaração
Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (Decore) para realizar
vítimas da contabilidade e MEI. Saiba
mais aqui.
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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, no
dia 1º de novembro, às 10 horas.
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Ifac recomenda cursos para
capacitação em sustentabilidade

A Ifac está oferecendo em seu portal
cursos para a capacitação em
sustentabilidade para profissionais da
contabilidade. Os cursos recomendados
podem ser acessados na plataforma da
Ifac.
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Publicação do CFC traz
informações sobre contabilidade
nas Eleições 2022 

O CFC disponibilizou para a classe
contábil o livro “Contabilidade eleitoral:
aspectos contábeis e jurídicos – Eleições
2022”. Fruto da parceria entre o CFC e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). SAIBA MAIS

O Futuro da Tecnologia será
discutido em evento da Ifac 

A Ifac realizará, entre os dias 17 a 19 de
outubro de 2022, uma conferência com o
tema: Futuro da Tecnologia. O evento
será realizado de forma virtual.
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Iasb lança nova série de webcasts
sobre o projeto de risco dinâmico
da administração 

O Iasb produziu uma série de oito
webcasts para explicar o projeto de risco
dinâmico da administração. O primeiro
episódio, que faz uma introdução geral
do projeto, já está disponível.
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Dia das Crianças: CFC incentiva
doações aos Fundos da Criança e
do Adolescente 

Para colaborar com os fundos fora do
período da declaração de Imposto de
Renda, que acontece nos meses de
março e abril, basta realizar a doação
diretamente aos Fundo da Criança e do
Adolescente. Acesse e veja como fazer a
sua parte.
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Começa na próxima quinta-feira (20) o 5º Encontro Nacional de Jovens
Lideranças Contábeis (ENJLC)

Ainda dá tempo de participar do 5º ENJLC. Serão dois dias de uma programação variada,
formada por renomados especialistas da contabilidade e áreas de interesse público. Não
fique de fora, clique e participe.
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Audiência pública: ITG 1000 e revisão NBC

Os interessados em participar têm até o dia 28 de outubro para enviar comentários. Os
documentos estão disponíveis no Portal Participa + Brasil. 
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Notícias dos CRCs 

CRCAL Conselho leva palestra sobre LGPD para municípios do Sertão Alagoano. Saiba + 

CRCGO Comissão do Terceiro Setor do CRCGO em parceria com outras entidades, lançam “Manual

de Práticas Contábeis vinculado às Entidades do Terceiro Setor. Saiba + 

CRCES Inscrição aberta para o VI Seminário de Gestão. Saiba + 

CRCMA Em entrevista, CRCMA destaca o protagonismo contábil no Maranhão. Saiba + 

CRCMG CRCMG realiza Café com o Contabilista sobre o tema “Novo Fundeb”. Saiba + 

CRCMS Convite para Jovens Contadores. Saiba + 

CRCPB Foi realizado em Campina Grande-PB o XIV Encontro Paraibano da Mulher
Contabilista. Saiba + 

CRCPI Teresina sediará edição do Contabilizando Conhecimento: com todos pelo Piauí. Saiba + 

CRCPR Nos dias 20 e 21, TV CRCPR transmite live sobre Ato Cooperativo - Aspectos Legais e
Doutrinários e Aplicação na Contabilidade das Cooperativas. Saiba + 

CRCRJ 1.000 vagas de estágio e trainee: ENJLC terá oferta inédita de vagas para os
inscritos. Saiba + 

CRCRO SEMANA CONTÁBIL 2022. Saiba + 

CRCRR Ação CRCRR 2022. Saiba + 

CRCRS Oportunidades nas startups é tema de webinar sobre o mundo dinâmico da
contabilidade. Saiba + 

CRCSP Sorocaba e Osasco serão as próximas cidades a receber a campanha “Contabilidade é
Prerrogativa Legal”. Saiba + 

CRCTO Profissionais de Gurupi comemoram os 30 anos do CRCTO em evento. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Ibracon Inscrição para o 1º Hack a Thon do Ibracon é prorrogada. Saiba + 

Receita Federal Órgãos públicos devem entregar a DCTFWeb a partir do período de apuração
outubro de 2022. Saiba + 

CVM CVM divulga Parecer de Orientação sobre criptoativos e o mercado de valores
mobiliários. Saiba +

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