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

VOX POPULI
O brasileiro saiu às ruas. Saiu para falar. E o recado das ruas,
mesmo desconsiderando os atos de violência e vandalismo que
sempre se apresentam, inconvenientemente, nestas oportunidades, deve ser ouvido. Até porque, a maioria das pessoas que
apenas assistiram às manifestações, certamente partilha das
insatisfações exteriorizadas. Quem já falou e não foi ouvido, sabe
que é preciso gritar. E o grito acorda. Este sentimento de esperança de que as coisas mudem neste nosso País, não poderá ser
sufocado pela interrupção de medidas que já começaram a ser
adotadas pelas autoridades. Esperamos, ansiosamente, que este
início de mobilização governamental não seja apenas sintoma de
uma espécie de “febre política“, que abrandada mais adiante, permitirá que tudo volte a ser como antes. As recentes notícias do
uso privado de bens públicos, deixa-nos a impressão de que a
mentalidade e a prática do Brasil Colônia ainda habitam entre
nós, apesar de nos proclamarmos republicanos.Talvez tenhamos
que manter presente a frase de Richelieu : “ É preciso muito ouvir e
falar pouco para agir bem no governo de um Estado.”

CURSO
Inscreva-se já para o curso de Atualização do ICMS para 2013
e 2014, com a instrutora Claudete Vargas. O curso acontecerá no
dia 19 de julho. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone
(51) 3346 6362.

PARCERIA
O SINDICONTA-RS firmou uma nova parceria com o IPOG
(Instituto de Pós-Graduação), que garantirá aos seus associados
a oportunidade de usufruir de benefícios exclusivos e aperfeiçoamento profissional através do já consagrado MBA em Contabilidade & Direito Tributário, com Ênfase na Gestão do Risco Fiscal.
Inscrições já estão abertas e mais informações poderão ser
obtidas no site www.ipog.edu.br, no telefone (51) 3225-3501 ou
pelo e-mail poa@ipog.edu.br.

SITE
O novo site do SINDICONTA-RS já está no ar e pode ser conferido
no endereço www.sindiconta.com.br. O portal dispõe de
espaços para anúncios. Para maiores informações, entre em contato
com nosso Sindicato.
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