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

A RELAÇÃO DO SINDICONTA-RS
COM OS CONTADORES
Quando um grupo de idealistas decidiu, em 1988, fundar um
sindicato que representasse a categoria profissional dos
contadores, já de acordo com a nova ordem constitucional, havia
a compreensão de que a então nova entidade deveria nortear as
suas ações no sentido de atender os interesses coletivos de toda
a categoria, sem nenhum tipo de intermediação.
Assim, foi que chegamos aos 25 anos, com uma entidade
avançando de maneira civilizada no aperfeiçoamento das
relações com as demais entidades da classe contábil, e sendo a
casa dos colegas contadores que nos reconheceram como o seu
Sindicato. A nossa existência sempre incomodou alguns que não
compreenderam a verdadeira missão que estávamos dispostos a
cumprir. Mas isto, celebremos, é passado.
O importante é que continuemos atentos a todo e qualquer
movimento que venha trazer a tentativa de desqualificar esta
entidade, a qual não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todos.
As portas do SINDICONTA-RS estão permanentemente
abertas para acolher os anseios dos contadores e até, por que
não, as críticas que serão sempre recebidas com espírito
construtivo e norteador de mudanças que se fizerem necessárias.
Qualquer tentativa de desviar o foco da atuação do
SINDICONTA-RS será por nós repudiada e considerada
contrária aos interesses dos contadores.
ContadorTito CelsoViero
Diretor de Relações Institucionais e Políticas do SINDICONTA-RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES
Em conformidade com o Artigo 44 do Estatuto Social do
Sindicato dos Contadores do RGS - SINDICONTA-RS, estão
convocados os associados para registro de chapa para as eleições
de 10 (dez) Conselheiros do Conselho Deliberativo para o
triênio 2014/2016.
O registro de chapa deverá ser efetuado até o dia 23/04/2014
(quarta-feira) na Secretaria da entidade, situada na Rua
Hoffmann, nº 724, conj. 2, Porto Alegre (RS), no horário das 9h às
18h.As eleições realizar-se-ão no dia 09/05/2014, no horário das
9h às 18h, no mesmo local.
Porto Alegre, 09 de abril de 2014.
Contador João José Ferreira Filho
Presidente do SINDICONTA-RS

CURSOS
CURSO DE ATUALIZAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA
Dia 15/4 - terça-feira - das 14h às 18h
Instrutor Lefisc: Paulo César Marques Tavares
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ICMS
PARA 2014, 2015 E 2016.
Dia 17/4 - quinta-feira
Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min
Instrutora Lefisc: Claudete Vargas
Local: SINDICONTA-RS (Rua Hoffmann, 724).
Informações pelo telefone (51) 3346 6362, no e-mail
administracao@sindiconta.com.br ou no site
www.sindiconta.com.br.
INSCREVA-SE JÁ!
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