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

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso das atribuições legais e estatutárias convoco
os Contadores, sócios e não sócios, vinculados à CGTEE Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica -Sistema
ELETROBRÁS, para participarem de Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de março de 2013, às
16h, em primeira convocação, e, às 16:15h, em segunda e
última convocação, tendo por local a sede do Eletrobras CGTEE, na Rua Sete de Setembro, 539, 10ª Andar, conforme
determina o Estatuto da Entidade.
ORDEM DO DIA
1 – Definição da pauta a ser apresentada à empresa, visando à
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 com a
CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica
– Sistema ELETROBRÁS;
2 – Assuntos gerais.
Porto Alegre, 13 de março de 2013.
Contador Tito CelsoViero
Presidente

Sindiconta firma convênio com a
ASSETS - Auditores Associados
O SINDICONTA-RS e a ASSETS – Auditores Associados,
firmaram na última semana, um convênio o qual irá proporcionar
aos contadores associados descontos na aquisição de Certificados
Digitais (e-CPF, e-CNPJ, NF-e).
Para a obtenção do desconto, o qual será concedido
somente para associados do SINDICONTA, é necessária uma carta
de apresentação, a qual será fornecida pelo sindicato.
Participaram da assinatura do convênio o presidente do
SINDICONTA-RS, Tito Celso Viero e o responsável técnico do
ASSETS – Auditores Associados, Heraldo S. S. de Barcellos.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
(51) 3346 6362, pelos e-mails sindiconta@sindiconta.com.br ou
administração@sindiconta.com.br.

O SINDICONTA-RS está com inscrições abertas para o curso de
Escrita Fiscal Digital, o qual irá ocorrer no dia 22 de março.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362,
pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br ou no
site www.sindiconta.com.br/cursos
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