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Exame de Suficiência: panorama
geral dos inscritos na 2ª edição
de 2022

Mais de 44 mil inscrições foram
homologadas nesta edição do Exame de
Suficiência. Confira dados estatísticos
sobre quem são esses inscritos e o perfil
do novo profissional da contabilidade.

Regularize as anuidades devidas
com o seu cartão de crédito

Contadores, técnicos em contabilidade e
organizações contábeis podem
regularizar débitos de exercícios
anteriores e de 2022, provenientes de
anuidade, por meio do parcelamento em
cartão de crédito.

Fundação IFRS propõe mudanças
na Norma de Taxonomia IFRS
2022

A Fundação IFRS publicou, nesta quarta-
feira (16), a Proposta da primeira
atualização - Melhorias Gerais e Prática
Comum, que altera a Taxonomia Contábil
IFRS 2022.

Ifac será presidida por mulher e
contará com a participação de
brasileiro no Conselho

A Ifac anunciou, nesta quarta-feira (16), a
composição do novo Conselho da
entidade. Asmâa Resmouki foi eleita
presidente da instituição.
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21ª edição do Congresso Mundial
de Contadores 2022 tem início em
Mumbai, na Índia

Teve início, nesta sexta-feira (18), a 21ª
edição do Congresso Mundial de
Contadores (WCOA 2022, na sigla em
inglês), em Mumbai, na Índia.

III Secofem: Aécio Dantas destaca
parceria em prol das normas
aplicadas ao setor público

O evento é uma parceria entre o CFC e a
Secretaria do Tesouro Nacional, e coloca
em debate assuntos relacionados à
Contabilidade aplicada ao setor público,
no âmbito estadual e municipal. Leia
mais.

IFRS abre vaga para o cargo de
assistente executivo do vice-
presidente do ISSB

A Fundação do IFRS abriu vaga para o
cargo de assistente executivo do vice-
presidente do International Sustainability
Standards Board (ISSB).

Fundação IFRS abre vaga para
técnico de suporte de TI

A Fundação IFRS abriu vaga para o
cargo de técnico de suporte de
Tecnologia da Informação (TI), com
lotação em Londres (Reino Unido).
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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 6º Encontro de Mulheres Contabilistas mostra força feminina na profissão
contábil. Saiba + 

CRCAM XIII Fórum da Mulher Contabilista Amazonas debate atuações da mulher
empreendedora. Saiba + 

CRCBA CRCBA realizará Seminário de Contabilidade para Microentidades e Pequenas
Empresas em formato híbrido. Saiba + 

CRCDF Entrega de Doações ao Instituto Inclusão e Desenvolvimento Social. Saiba + 

CRCES CRCES Coleta Tampinhas para Castração de Animais. Saiba + 

CRCGO Com foco na sustentabilidade, CRCGO promove primeira edição do Webinar ESG:
Profissionais da Contabilidade como Protagonistas. Saiba + 

CRCMG CRCMG Finaliza o Mês de Novembro com Duas Edições do Café com o
Contabilista. Saiba + 

CRCMS CRCMS e SESCON Discutem com SEFAZ/MS a Modernização da Área de
Atendimento. Saiba + 

CRCPR Na noite desta quarta (23), acontece no auditório do CRCPR em Curitiba o 7º
Seminário Jovens Lideranças Contábeis. Saiba + 

CRCRJ Representantes do CRCRJ e RFB debatem ações conjuntas entre as entidades
durante reunião. Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRS CRCRS realiza Seminário de Gestão Desenvolvimento na região da
Produção. Saiba + 

CRCSP 28ª CONVECON Regional. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Ibracon Momento Ibracon: Confira as principais atualizações técnicas de 14 a 18 de
novembro. Saiba + 

eSocial eSocial Web e app Empregador Doméstico: código de acesso será descontinuado e
login será exclusivo pela conta gov.br níveis ouro e prata, a partir de 12/12/2022. Saiba + 

CVM Semana ENEF será realizada entre 12 e 18 de dezembro. Saiba + 
 

Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 
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https://cfclink.cfc.org.br/cl/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/z9TolBDKGN/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/ORUKlggjI3E/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/PEAzxWYHRyS/1/
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https://cfclink.cfc.org.br/oo/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/
https://cfclink.cfc.org.br/sf/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/FCB/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fcfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/POqsU/A/4ef6/0/BQsN/TWT/%7B%7B__exParams%7D%7D?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcfcbsb
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