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Maria Clara Bugarim se torna
primeira mulher a presidir o Cilea

A contadora Maria Clara Cavalcante
Bugarim foi eleita presidente do Comitê
de Integração Latino Europa-América
(Cilea), na sexta-feira (9).

Reunião de Presidentes: CFC e
Abracicon realizam cerimônia
para a entrega da Comenda
Professor Ivo Malhães de Oliveira

A Comenda de Mérito Professor Ivo
Malhães de Oliveira é destinada a
profissionais de destaque no segmento,
que tenham contribuído para o
desenvolvimento da classe contábil.
Acesse e conheça o agraciado.

Comissão de Relações
Institucionais do CFC discute
estratégias para 2023

A comissão é composta por
representantes do CFC, da Fenacon e do
Ibracon. Durante o encontro, foram
debatidos temas, como os Projetos de
Lei e a solidificação das informações; e a
aplicação da Resolução CGSN n.º
163/2022.

Conselho Editorial da Revista
Brasileira de Contabilidade se
reúne no CFC

O Conselho Editorial da Revista
Brasileira de Contabilidade (RBC) se
reuniu, na sede do CFC, para mais uma
reunião deliberativa de assuntos relativos
às publicações do periódico. Saiba mais.
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Aécio Dantas é o novo
coordenador do Fórum dos
Conselhos Federais de Profissão
Regulamentada

O Conselhão realizou, em sua última
reunião, votação para nomear o novo
coordenador do grupo. Por unanimidade,
a coordenação do fórum passa para o
presidente do CFC, Aécio Dantas. Saiba
mais.

Mônica Foerster e Christopher
Arnold publicam artigo

A contadora Mônica Foerster, em
parceria com o contador Christopher
Arnold, publicou o artigo intitulado
“Transformando Desafios em
Oportunidades: Perspectivas de
Pequenas e Médias Empresas
Contábeis”.

EQT: resultado das provas está
disponível

O resultado da 23ª edição do Exame de
Qualificação Técnica (EQT) para
Auditores e da 6ª edição do Exame de
Qualificação Técnica para Peritos pode
ser consultado no DOU do dia 12 de
dezembro. Acesse e veja a lista de
aprovados.

IFRS anuncia palestrantes do
Simpósio de Sustentabilidade
previsto para fevereiro de 2023

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, acontecerá
presencialmente, no Canadá.
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DCTFWeb: transmissão do documento é prorrogada para o dia 20/12

A Receita Federal do Brasil prorrogou, por meio da Portaria RFB nº 265, de 15 de
dezembro de 2022, o prazo para a transmissão da DCTFWeb relativa ao período de
apuração 11/2022. Acesse e veja mais detalhes.
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CFC realiza a entrega do prêmio Olivio Koliver durante Reunião Plenária

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realizou a entrega do Prêmio Olivio Koliver,
promovido pela RBC. A cerimônia ocorreu durante a 1.093ª Reunião Plenária Ordinária.
Leia aqui.
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Sistema CFC/CRCs: presidente do CFC participa de reunião Plenária do
CRCES

Na ocasião, Aécio Dantas destacou as realizações do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) durante o ano de 2022 e parabenizou o trabalho do CRCES pela classe contábil
capixaba.
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Notícias dos CRCs 

CRCAL Conselho de Contabilidade escolhe lista tríplice para colegiado da Junta
Comercial. Saiba + 

CRCBA Revista Diálogo Contábil. Saiba + 

CRCCE CRCCE firma parceria que promove Curso de Doutorado em Ciências Contábeis no
CE. Saiba + 

CRCDF Confira as notícias do CRCDF. Saiba + 

CRCMA CRCMA recebe certificado de Menção Honrosa em Solenidade do TARF – São
Luís. Saiba + 

CRCMS Prorrogado Prazo para Interessados Apresentarem Propostas de Imóveis para
Instalação da Sede do CRCMS. Saiba + 

CRCPE Saúde e Segurança do Trabalho será tema de live na TV CRCPE. Saiba + 

CRCRJ Empresa Cidadã: CRCRJ e Fecomércio certificam 51 organizações com o
prêmio. Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRS Em 2023, tem Convenção de Contabilidade do RS. A 19ª edição do evento foi
lançada, ontem, em Bento Gonçalves. Saiba + 

CRCSP Save the date: a próxima 28ª CONVECON Regional será em Sorocaba. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Simples Nacional Reparcelamento de Débitos do Microempreendedor Individual (MEI).
Saiba + 

Simples Nacional RELP-SN – Reenquadramento de Modalidade de Pagamento. Saiba
+

Receita Federal Alerta de golpe por e-mail. Saiba + 

CVM CVM disponibiliza calendário de 2023 com prazos de entrega de informações pelos
regulados. Saiba +

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