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

CONTABILIDADE GAÚCHA
REALIZA XIV CONVENÇÃO EM
BENTO GONÇALVES
Na última semana foi realizada a XIV Convenção de Contabilidade
do RS. Mais de 1.600 profissionais e estudantes lotaram o Centro
de Eventos da Fundaparque, em Bento Gonçalves, comprovando
mais uma vez a força e a união da classe contábil gaúcha. A
solenidade de abertura contou com a presença de autoridades de
todo o país, incluindo todos os presidentes do Sistema CFC/CRCs.
Foram abordados temas como o crescimento da profissão contábil,
a qual vem ganhando cada vez mais destaque no mundo e a
campanha 2013: Ano da Contabilidade, a qual tem o objetivo de
fazer com que a sociedade tenha ciência do verdadeiro papel do
profissional da Contabilidade.
Foram três dias de muitas palestras e apresentações de trabalhos,
abordando temas do cotidiano da Contabilidade, como os avanços
tecnológicos na área; desoneração da folha de pagamento;
PIS/Cofins não-cumulativos e governança familiar, além de uma
palestra sobre a questão da sustentabilidade frente a ampliação do
polo naval gaúcho.
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O último painel da Convenção foi apresentado pela ambientalista e
ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela abordou os desafios do desenvolvimento sustentável e, durante sua apresentação,
destacou que o mundo encontra-se em um momento no qual a
preocupação com a preservação ambiental é crucial. Na oportunidade, a ex-ministra disse que o profissional da contabilidade não é
feito apenas "como um mero fazedor de contas" e, sim como "peça
fundamental para o desenvolvimento dos negócios”.
Durante o encontro, o SINDICONTA-RS realizou o sorteio de um
tablet e a vencedora foi a contadora Aline Mota Pinheiro (foto
abaixo), de Santa Maria.

Entrega do tablet
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