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

QUANTO VALE UM PROFISSIONAL CONTÁBIL?
Todo profissional almeja ser valorizado pela sociedade, mas somente
alguns são recompensados com o sucesso. Muitos, no desespero pela sobrevivência, não percebem a adoção de práticas que os levam a contribuir com a
desvalorização da profissão e de suas próprias pessoas e carreiras.
Comparemos, então, o bom contador com um bom vinho. É possível
encontrar vinhos para todos os gostos e todas as condições financeiras. A
produção de um bom vinho depende da qualidade da região, do clima e do
tipo de uva. Além disso, o processo produtivo, que transforma a uva em vinho,
deve ser rigorosamente respeitado, assim como o tempo necessário para o
amadurecimento da tradicional e apreciada bebida.
A vocação do profissional da contabilidade já é percebida na infância,
período em que se destacam as características de organização e atração pelos
números. No ensino médio estes indicadores ficam mais acentuados e levam
o candidato a cursar Ciências Contábeis. Aqueles que buscam o estudo de
qualidade convivem com colegas focados em conhecer esta ciência e
empenham-se no estágio. Estes terão grande possibilidade de se transformar
em “vinhos” de alta qualidade, ou melhor, em contadores de grande valor.
Em relação ao vinho, dizem que quanto mais velho, melhor, mas nem todo vinho pode ser consumido após 10, 20 ou mais anos de fabricação. Mesmo
o bom vinho só atinge a longevidade se for bem conservado enquanto aguarda para ser consumido. Estes cuidados são fundamentais para não haver decepção no momento do brinde e garantir que o vinagre não estrague a festa.
Com o contador ocorre o mesmo. Quanto mais velho ele também poderá ser melhor, em razão da experiência pessoal e profissional. No entanto,
além da boa base é preciso que ele mantenha-se constantemente atualizado,
senão pode azedar.
Há consumidores que compram vinhos ou serviços de contabilidade
simplesmente pelo preço mais baixo.Ao agirem desta forma estão assumindo
o provável risco de não saborear um bom produto.
O bom contador não é, necessariamente, aquele que fica rico na profissão, mas aquele que consegue conquistar respeito através do trabalho prestado aos clientes. Este profissional vale muito para a sua família, para o cliente e
para a nação.Vale a pena investir em você mesmo!
Fonte: Gilmar Duarte da Silva – Contador

CURSO
ESOCIAL – SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS
E TRABALHISTAS
Dia 24/03/2014 - Segunda-feira
Inscreva-se já para o curso de "eSocial - Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas". O curso é destinado para empresários de diversos setores, gerentes, chefes, contadores, auxiliares/ assistentes,
chefes do departamento de pessoal, contabilidade, segurança do trabalho e também aos profissionais que estão envolvidas com este processo.
A carga-horária total é de 8 horas-aula e será ministrado pela instrutora da
Lefisc, Eliane Carvalho Valcam, no auditório do SINDICONTA-RS, das 8h às 12h
e das 13h30min às 17h30min.
O investimento é de R$ 100,00 para estudantes associados ao
SINDICONTA; R$ 190,00 para associados do SINDICATO e assinantes Lefisc e
R$ 270,00 para o público geral. Mais informações pelo telefone (51) 3346 6362.

SINDICONTA-RS PRESENTE NA POSSE DO NOVO
PRESIDENTE E CONSELHEIROS DO CRCRS
Na última semana, o presidente do SINDICONTA-RS, João José
Ferreira Filho e o vice-presidente, Rui Jesus de Barros, estiveram presentes
na cerimônia de posse do novo presidente do CRCRS, Contador Antonio
Carlos de Castro Palácios, no Teatro da AMRIGS, em Porto Alegre.
Além de Palácios, tomaram posse 36 conselheiros eleitos em
novembro passado.
Os empossados terão a missão de conduzir no próximo biênio, uma
entidade forte e consolidada, que congrega cerca de 37 mil profissionais da
Contabilidade, mais de 9 mil organizações contábeis e que é referência
dentro do Sistema CFC/CRCs.
Informações: CRCRS
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