
5º ENJLC: líderes das entidades
de classe apontam as
responsabilidades das jovens
lideranças contábeis 

Entre os temas destacados, estavam o
papel dos jovens para o futuro da
profissão e as suas responsabilidades; a
necessidade da adoção de uma postura
ética e comprometida pelo público; e a
essencialidade de adesão aos valores
sustentáveis.    

SAIBA MAIS

5º ENJLC: relação entre
empreendedorismo e
contabilidade abre painel de
palestras no primeiro dia do
evento

Na ocasião, Mayara Junges, falou sobre a
sua trajetória, visão e experiência sobre
os papéis desempenhados pelos
profissionais da contabilidade e os
conhecimentos necessários para começar
um negócio. Acesse e saiba mais.

SAIBA MAIS

5º ENJLC: de boa comunicação à
resolução de conflitos, segunda
palestra apresenta o novo perfil
do profissional de departamento
pessoal 
 
A influenciadora digital Natália Santos
falou sobre a evolução da tecnologia e
como ela tem impactado no trabalho do
profissional do departamento pessoal,
sobre a comunicação, a empatia, o
trabalho em equipe e a capacidade de
solução de problemas.

SAIBA MAIS

5º ENJLC: vem aí o 21º Congresso
Brasileiro de Contabilidade

Lançamento aconteceu durante o 5º
ENJLC. O evento será realizado de 8 a 11
de setembro de 2024, em Balneário
Camboriú (SC), e terá como lema “Ser
Contábil: Humano, Digital e Ético”. 

SAIBA MAIS

5º ENJLC: CFC, Fenacon e Ibracon
discutem pauta integrada de
interesse da classe contábil 

As instituições discutiram temas como a
agenda legislativa, a governança
pública, a auditoria independente do
setor público, a Reforma Tributária,
além do andamento das tratativas
relacionadas ao projeto Integra
Contador.

SAIBA MAIS

5° ENJLC: CFC e CBF firmam
protocolo de intenções para
reeditar o Bate-Bola Contábil
durante o painel “Futebol Penta”

O objetivo é promover ações de
qualificação profissional no segmento de
Contabilidade voltada para entidades
desportivas, especificamente com a
reedição do Bate-Bola Contábil. Acesse e
veja mais informações.

SAIBA MAIS

5° ENJLC: IBRACON Cast: o futuro
das jovens lideranças 

O primeiro dia do 5º ENJLC contou com
palestras que abordaram os seguintes
temas: a relação entre
empreendedorismo e contabilidade,
perfil do profissional contábil que atua
no departamento pessoal, entre outras.

SAIBA MAIS

5º ENJLC: estratégias para criação
de conteúdo marcam palestra do
YouTuber Altair Alves no segundo
dia de evento 

Com a experiência na utilização do
YouTube como ferramenta para
educação empreendedora, o contador
Altair Alves mantém o canal "Gerando
Empreendedores" e compartilhou esse
conhecimento durante o 5º ENJLC.

SAIBA MAIS

5° ENJLC: Carlos Oshiro
apresentou palestra sobre a Nova
Economia 

O colunista do G1 e apresentador do
“Mercado Inteligente” na Rádio CBN,
Carlos Oshiro, apresentou a palestra
“Nova Economia – a nova forma de fazer
negócios” segundo e último dia do 5°
ENJLC.

SAIBA MAIS

5º ENJLC: sucesso na
contabilidade e crescimento de
negócios 

O contador e vice-presidente do Serac,
Jhonny Martins, falou sobre o sucesso da
contabilidade e o crescimento de
negócios no segundo dia do 5º Encontro
Nacional de Jovens Lideranças Contábeis
(5° ENJLC).

SAIBA MAIS

5º ENJLC: o impacto do metaverso
na sociedade e na contabilidade 

"Todos nós somos impactados pela
tangibilidade do não intangível. E essa é
a missão do metaverso". A mensagem é
da palestrante Thammy Marcato que
abordou o tema "O metaverso: entenda
como ele promete impactar contadores".

5° ENJLC: Contador Revoltado
leva arena do Encontro às
gargalhadas 

A penúltima palestra do 5º Encontro
Nacional de Jovens Lideranças Contábeis
(5º ENJLC) levou o público da Arena do
Riocentro às gargalhadas. Lucas Lima, o
Contador Revoltado, fez a alegria do
público presente.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Exame de Suficiência: resultado
final preliminar já está disponível 

Os participantes da segunda edição de
2022 do Exame de Suficiência do CFC já
podem consultar o resultado final
preliminar da prova. A informação está
disponível no site da Consulplan, banca
do certame.

Fundação IFRS busca contador
sênior para atuar em sua equipe
financeira 

A Fundação IFRS está buscando contador
sênior para integrar a equipe financeira
da instituição e atuar em estreita
colaboração com o coordenador de folha
de pagamento e a equipe de Recursos
Humanos.

Presidente Aécio Dantas participa
do 12º Congresso Internacional de
Contabilidade 

Durante solenidade de abertura do 12º
Congresso Internacional de
Contabilidade, Custos e Qualidade do
Gasto no Setor Público, o presidente
Aécio falou sobre a importância da
contabilidade enquanto agente da
informação e instrumento imperativo da
transparência e do controle.

Assessores Jurídicos do Sistema
CFC/CRCs reúnem-se no Recife
nesta quarta-feira 

O X Encontro de Assessores Jurídicos do
Sistema CFC/CRCs aconteceu nos dias 19
e 20 de outubro, na cidade do
Recife/PE. O evento foi promovido pelo
CFC, com apoio do CRCPE. Acesse e veja
mais detalhes.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
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SAIBA MAIS

Comissão Nacional do CFC
Voluntário se reúne para traçar
planos de ação para 2023 

A Comissão Nacional do CFC Voluntário
se reuniu, no dia 18/10, para traçar
planos de ação para 2023. O objetivo da
iniciativa é otimizar a atuação e a
abrangência do programa, além de
ampliar o volume de entregas sociais.

G20 aguarda com expectativa as
normas finalizadas do ISSB 

Os Ministros das Finanças do G20 e os
respectivos presidentes dos Bancos
Centrais se reuniram em Washington
(DC), nos dias 12 a 13 de outubro de
2022, e publicaram um resumo das
discussões.

Podcast do Comitê de
Interpretações da IFRS já está
disponível  

Já está disponível ao público o podcast
do Comitê de Interpretações da IFRS do
terceiro trimestre de 2022. 

Normas de regulamentação da
profissão contábil são destaque na
1.091ª Reunião Plenária Ordinária
do CFC 

A diretoria do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e conselheiros do
Sistema CFC/CRCs se reuniram para a
1.091ª Reunião Plenária Ordinária do
CFC. Na ocasião, foram discutidos
assuntos de interesse da classe contábil
e deliberações de temas pertinentes.
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Os interessados em participar têm até o dia 28 de outubro para enviar comentários. Os
documentos estão disponíveis no Portal Participa + Brasil. 

SAIBA MAIS

Brasileira é reconduzida ao IPSASB em anúncio da nova composição do
Conselho da entidade

A contadora Patricia Siqueira Varela foi reconduzida ao Conselho do IPSASB. O anúncio
da recondução foi realizado em recente reunião da entidade em Portugal.

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

 

Notícias dos CRCs 

CRCES Abertas as inscrições para o VI Seminário de Gestão. Saiba + 

CRCGO Vice-presidente Administrativo do CRCGO ministra palestra no II Encontro Estadual na

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Saiba + 

CRCMG CRCMG realiza mais duas edições do Café com o Contabilista. Saiba + 

CRCMS CRCMS publica a Política de Privacidade da entidade. Saiba + 

CRCPB O CRCPB realizou nesta segunda-feira (17) Workshop em Campina Grande com tema:

“Incentivos Fiscais: O Caminho Legal”. Saiba + 

CRCPR Live da Comissão do Empresário Contábil Paranaense abordará "Integração de Informações

de Sistemas Contábeis". Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba + 

CRCSP O papel do Conselho Regional de Contabilidade na inclusão das pessoas com
deficiência. Saiba + 
 

 

Notícias da Mídia em Geral 

Receita Federal Receita Federal atualiza FAQ sobre pensão alimentícia no imposto de
renda. Saiba + 

Ibracon Inscreva-se no curso do Ibracon: Instrumentos Financeiros - CPC 39, 40 e 48. Saiba +

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