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A contabilidade como ferramenta
no mercado de investimentos e
capitais

A contabilidade é essencial para aqueles
que desejam investir com sucesso e este
tema tem ganhado cada vez mais
visibilidade. Confira como o profissional
contábil pode auxiliar nesta área.

Tadeu Cendón visita o CFC e fala
sobre a agenda Iasb para 2023

O board member do Iasb, Tadeu Cendón,
visitou o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e se reuniu, na
última quinta-feira (27), com a vice-
presidente técnica, Ana Tércia
Rodrigues.

Iasb e Glenif promovem outreach
sobre a NIIF para PMEs

O IASB e o Glenif promoverão, na
próxima quarta-feira (9), um outreach
sobre o documento que está em
audiência pública e que trata das normas
para Pequenas e Médias Empresa, NIIF
para PMEs.

Iasb apresenta alterações à IAS 1

O IASB emitiu, no dia 31 de outubro,
alterações à norma IAS 1 – Presentation
of Financial Statements.
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27ª Circuito Técnico debate o
novo padrão de fontes para
recursos na federação

Os palestrantes destacaram a
necessidade em falar deste assunto e da
aplicabilidade da legislação, já com
obrigatoriedade para o ano de 2023,
além da expertise que o profissional
precisa adquirir.

ISSB confirma obrigatoriedade do
uso de análise de cenários
relacionados ao clima

O ISSB confirmou por unanimidade que
as empresas serão obrigadas a usar a
análise de cenários relacionados ao clima
para informar a análise de resiliência.

Fundação IFRS anuncia adesão
ao Integrated Reporting and
Connectivity Council

Os curadores da Fundação IFRS
anunciaram, no dia 1° de novembro, a
adesão a um novo grupo consultivo: o
Integrated Reporting and Connectivity
Council (IRCC).
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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.
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Audiência pública: ITG 2001 e Revisão NBC

O CFC colocou duas normas em audiência pública: a Interpretação Técnica Geral (ITG)
2001 – Entidade Fechada de Previdência Complementar – e o documento de Revisão
NBC XX, que altera normas de auditoria. O prazo para participação é o dia 2/12.
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Notícias dos CRCs 

CRCAL Conselho de Contabilidade quer aumentar atuação das contadoras no mercado de
trabalho. Saiba + 

CRCCE Fórum Contábil Online: Novas Normas Contábeis para ME’s e EPP’s. Saiba + 

CRCDF VII Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal. Saiba + 

CRCES Prazo de Inscrição para o VI Seminário de Gestão Termina no Dia 08. Saiba + 

CRCGO Representantes da classe contábil reúnem-se com prefeito de Goiânia para tratar
de assuntos pertinentes ao setor. Saiba + 

CRCMA CRCMA realiza palestra sobre Fiscalização para alunos do curso de Ciências
Contábeis. Saiba + 

CRCMG CRCMG Promove Seminário para Capacitar Profissionais da Contabilidade do Sul
de Minas. Saiba + 

CRCPB CRCPB reuniu na última semana Conselheiros e funcionários de fiscalização para
treinamento com equipe técnica do CFC. Saiba + 

CRCPE Participe do VI Encontro Estadual da Mulher Contabilistas. Saiba + 

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

CRCPR Ciclo de Estudos Contábeis do Paraná será realizado nos dias 8 e 9. Saiba + 

CRCRJ CRCRJ homenageia professores destaques. Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRO Confira as notícias do CRCRO. Saiba + 

CRCRS I Encontro das Organizações Contábeis. Saiba + 

CRCSP Novembro Azul. Saiba + 

CRCTO Conselheiro do CRCTO é destaque no 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças
Contábeis. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Receita Federal Receita Federal altera prazo de entrega da DBF. Saiba + 

Sped Publicação do programa EFD ICMS IPI versão 2.8.6. Saiba + 

PGFN PGFN permite a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL para quitação de dívida. Saiba + 
 

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

 

CANCELAR INSCRIÇÃO

          

ISSB avança discussões para
ampliar interoperabilidade com
normas internacionais

O ISSB se reuniu, na última quinta-feira
(3), para revisar as propostas para
aprimorar a interoperabilidade com outras
normas internacionais e jurisdicionais
relacionados à sustentabilidade.
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