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

SINDICONTA-RS PRESENTE NA
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2013
O Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, que vem
defendendo através dos anos o incremento da inserção dos profissionais
da contabilidade nas questões sociais, por ocasião da realização da JMJ
2013, no Rio de Janeiro, aderiu ao processo de apoio aos peregrinos de
vários países que para o Brasil se dirigiram e que passaram por Porto
Alegre. Assim, patrocinou mochilas para 750 peregrinos do Equador,
Colombia, Espanha, Uruguai, China e Chile. Esta ação levará o nome dos
contadores a longínquos lugares, uma vez que este equipamento, que serve
para o transporte dos alimentos que os peregrinos recebem durante a
jornada, os acompanhará quando do retorno aos seus países. O pioneirismo desta ação deve deixar orgulhosos os contadores do Rio Grande do
Sul, pois a imagem da nossa categoria profissional começa a acompanhar a
abrangência que o valor de contador merece ter.

CURSO
INTENSIVO TRABALHISTA ROTINAS DO
DEPARTAMENTO PESSOAL
Estão abertas as inscrições para o curso que será realizado nos dias 8 e 9
de agosto no SINDICONTA-RS, com a instrutora da equipe LEFISC.
O curso possui carga-horária total de 16 horas/aula e o investimento é de
R$ 200,00 para estudantes associados ao SINDICONTA-RS; R$ 350,00
para associados ao Sindicato e R$ 450,00 para os demais participantes
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362 ou
pelo e-mail administracao@sindiconta.com.br.

Auditório lotado no curso sobre ICMS, realizado na última sexta-feira (19)

SINDICONTA TEM ÓTIMAS OPORTUNIDADES DE ESTÁGIOS
O SINDICONTA está cadastrando alunos que estejam procurando
estágio, oferecendo intercâmbio entre empresas interessadas em ampliar
ou preencher seus quadros.
O Sindicato dispõe de todas as credenciais necessárias para atender
empresas, estudantes de Ciências Contábeis e de outros cursos. Envie seu
currículo para o Departamento de Estágios e Empregos pelo e-mail
estagios@sindiconta.com.br.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362.
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