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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Ao iniciarmos o último quadrimestre da nossa segunda gestão à
frente do SINDICONTA-RS, que se encerrará em 31 de dezembro
de 2013, queremos, ainda que de uma forma singela, estabelecer um
processo de esclarecimento público das políticas que nortearam as
nossas ações.
O trabalho e a competência dos nossos diretores e o apoio dos
nossos conselheiros nos permitiram alcançar os objetivos a que nos
tínhamos proposto no início da caminhada: o saneamento das
finanças e a ampliação e aprofundamento das relações institucionais,
tornando o SINDICONTA-RS conhecido e respeitado, tanto no ambiente contábil como no de desenvolvimento social, condições básicas para uma atuação eficaz na busca dos interesses profissionais dos
contadores. Sabemos que há um tempo de plantar e um tempo de
colher . Assim, obtivemos, no final de 2011, o reconhecimento, por
acórdão unânime do STF, da nossa condição de representante único
dos contadores dentro da nossa base territorial. Recurso foi impetrado e aguarda julgamento. Quanto à relação com as demais entidades contábeis, buscamos, incessantemente, o estabelecimento de
uma integração sincera e o aperfeiçoamento de um convívio civilizado e edificante, o que, de certa forma, foi alcançado, restando apenas
algumas pequenas dificuldades de compreensão de quais são, efetivamente, os nossos objetivos, o que para a maioria dos colegas resta
indubitável. Quanto ao CRC-RS e ao CFC, muitas foram as atividades
conjuntas que realizamos e que buscaram o engrandecimento da
classe contábil como um todo.
Resta esclarecer que o convívio estreito e respeitoso com todas as
entidades não nos afastou, em nenhum momento, do firme propósito de cumprir com o objetivo primeiro do nosso sindicato, qual
seja, o de lutar pela preservação e ampliação dos direitos dos contadores, agindo, de forma estratégica e não extravagante, de maneira a
não comprometer o futuro da nossa instituição. Em breve, teremos a
oportunidade de dar conhecimento público de ações que, após
serem, já há algum tempo, responsavelmente estudadas e debatidas
internamente, deixarão evidente a independência do
SINDICONTA-RS quanto a sua atuação como entidade sindical,
posicionando-se diante do cenário político da classe contábil e
agindo firmemente na defesa dos contadores.
Poderemos, assim, concluir com muito orgulho: quem semeia harmonia e busca o entendimento, sem abrir mão da dignidade, acaba
colhendo os construtivos frutos da paz.
Contador TITO CELSO VIERO
Presidente do SINDICONTA-RS

ATENÇÃO EMPRESAS
O SINDICONTA-RS oferece os serviços de intermediação de estágios e empregos. Nosso departamento efetua diariamente cadastros
de estudantes e profissionais que buscam espaço no mercado de
trabalho.
O Sindicato possui larga experiência na intermediação de estágios e
mantém todos os registros obrigatórios junto aos órgãos públicos
para tal atividade. Contatos pelo telefone (51) 3346 6362 ou nos emails estagios@sindiconta.com.br | empregos@sindiconta.com.br.

Curso Intensivo de Contabilidade – Inscreva-se já!
Ainda restam vagas para o curso Intensivo que começa amanhã e vai
até sexta-feira, promovido pelo SINDICONTA-RS, com instrutor da
LEFISC. Estudantes associados e associados junto ao Sindicato e
assinantes LEFISC possuem ótimos descontos. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362 ou pelo e-mail
administracao@sindiconta.com.br.
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