SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

CONTADORES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Comunicamos aos colegas Contadores que enviamos
pelo correio a GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição
Sindical Urbana/2014 para recolhimento junto a rede bancária em
favor do SINDICONTA-RS. Os colegas que porventura não
tenham recebido a Guia de Recolhimento, principalmente em
decorrência da greve dos correios, poderão obtê-la acessando
www.sindiconta.com.br, onde há um campo próprio para sua
emissão.
Também disponibilizamos em nosso site a emissão da GRCSU
para pagamento no valor de 1/30 do salário base de janeiro de
2014, quando verificar-se que esse valor é inferior ao da
contribuição de R$ 180,00.
A Contribuição Sindical foi fixada, em Assembleia Geral
Extraordinária, no valor de R$ 180,00 com vencimento em 28 de
fevereiro de 2014.
A obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição Sindical
ao Sindicato representativo da categoria profissional é
estabelecida no art. 579 da CLT.
O SINDICONTA-RS é a entidade sindical que representa os
CONTADORES.
O recebimento da contribuição sindical é a segurança de um
sindicato forte na defesa e valorização do Contador.

CURSO ASSISTENTE CONTÁBIL
Técnica de Registro, Elaboração e Estruturação
das Demonstrações Contábeis
O SINDICONTA-RS, em parceria com a EBRACON –
Empresa Brasileira de Contabilidade, promoverá o curso sobre
Técnica de Registro, Elaboração e Estruturação das
Demonstrações Contábeis.
O curso terá duração de 16 horas-aula, com 4 módulos de 4
horas cada, um dia por semana, das 14h às 18h e será ministrado
pelo contador Salézio Dagostim. Além de contador, Salézio é
professor, pesquisador contábil, palestrante, autor de livros de
Contabilidade e de trabalhos técnicos-científicos, sócio do
escritório contábil Dagostim Contadores Associados.
As aulas estão previstas para os dias 13, 20 e 27 de março e 3
de abril, e ocorrerão no auditório do Sindicato (Rua Hoffmann,
724). No primeiro módulo, o qual ocorrerá dia 13/03, serão
esclarecidas as dúvidas sobre como fazer os registros contábeis e
como debitar e creditar devidamente.
Mais informações poderão ser obtidas no e-mail
sindiconta@sindiconta.com.br, pelo site www.sindiconta.com.br
ou pelo telefone (51)3346 6362.

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
O SINDICONTA-RS continua recebendo cadastro de alunos e
profissionais que estejam procurando estágio ou oportunidades no
mercado de trabalho.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos
do SINDICONTA-RS, pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br. O
Sindicato oferece intercâmbio entre empresas interessadas em
ampliar ou preencher seu quadro de vagas, por meio de um setor
específico e qualificado, o qual dispõe de todas as credenciais
necessárias para atender empresas, estudantes de Ciências Contábeis,
principalmente na área de Departamento Fiscal e Pessoal, e de outros
cursos também.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346
6362 ou pelo site sindiconta.com.br.
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