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

SINDICONTA-RS PRESENTE EM HOMENAGEM
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Na última quinta-feira (2/05), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, por meio de uma iniciativa proposta pelo deputado estadual Adílson
Troca, prestou uma homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade,
comemorado em 25 de abril. Na ocasião, foi também lançada a campanha
2013: Ano da Contabilidade no Brasil.
A solenidade iniciou-se no Salão Júlio de Castilhos e o deputado agradeceu
pela oportunidade que a Assembleia lhe concedia de destacar a relevância
da profissão contábil. Já no Grande Expediente, realizado no Plenário 20 de
Setembro, o parlamentar destacou que, hoje, contadores e técnicos em
contabilidade formam uma das maiores classes de profissionais liberais do
Brasil, somando 500 mil profissionais, 37 mil deles atuando no Rio Grande
do Sul, e 80 mil organizações contábeis registradas.
O deputado também destacou a importância do lançamento da campanha
“2013 – Ano da Contabilidade”. Disse ele que “em razão desses novos
tempos pelos quais a Contabilidade vem passando e os consequentes
reflexos que isso acarreta nos profissionais que atuam na área contábil, é
importante que a sociedade também participe desse momento,
compreendendo a real atividade desempenhada pelos profissionais da
contabilidade nos setores privado, público, nas entidades do terceiro setor
e a sua contribuição ao desenvolvimento do país”, frisou.
Os deputados Lucas Redecker (PSDB), Jurandir Maciel (pelo PTB e pelo
PT), Frederico Antunes (PP), Maria Helena Sartori (PMDB), também
fizeram uso da palavra e homenagearam a classe contábil.
Além do presidente do SINDICONTA-RS,Tito Celso Viero, prestigiaram o
ato representantes da Câmara dos Vereadores, do Tribunal de Contas do
Estado, da Controladoria e Auditoria-Geral do Estado, da Federacon, do
CRCRS, do Sescon/RS, do Sescon Serra Gaúcha, do Ibracon 6ª Regional,
do Sebrae/RS, da Fecomércio, do Sindilojas, do Sincontec, do SCPA, e
também o superintendente geral da Assembleia e o superintendente
administrativo e financeiro.

CURSO
Ainda restam vagas para o curso de Sistema Integrado de Comércio de
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio Regras Gerais.
As aulas acontecerão no auditório do SINDICONTA-RS, no dia 13 de maio,
das 14h às 18h.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362, no site
www.sindiconta.com.br ou pelo email sinidconta@sindiconta.com.br.
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