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

SEGURANÇA NA INTERNET
A Internet nos dias de hoje tem se tornado o maior meio de difusão
e troca de dados conhecidos até hoje.A cada dia que passa, milhares de
novos computadores são adicionados a esta rede, e pouca gente sabe
que ao se conectar à um provedor e obter um endereço IP, ela está
tornando-se um nó desta imensa rede.
Em um nó de rede, podemos prover dados, ou apenas ser mais uma
máquina surfando na web, mas em qualquer uma das formas, estamos
permitindo a transmissão de dados em ambas as direções. O fato de
estarmos tão expostos nesta rede, tem assustado especialistas em
segurança, administradores de redes e provedores de Internet. Nunca se
sabe quando um novo ataque acontecerá e nem de onde virá,
principalmente em uma época como esta, em que a cada dia são
descobertas e criadas novas formas de invasão.
Então, sabemos que não estamos totalmente seguros quando se fala
de internet, os dados podem estar sendo monitorados e cada clique, em
qualquer site que navegar, pode ser capturado por alguém que esteja
monitorando o tráfego, e isso, certamente não deixa ninguém à vontade.
Mas será que estamos nos dando conta dos perigos que nos cercam na
internet ou será que termos como phishing, spam, malware hackers são
só palavras que ainda não entendemos e que simplesmente esperamos
que nada disso aconteça conosco.
Uma pesquisa internacional recente indicou que seis em cada dez
internautas utiliza a mesma senha para vários serviços online. Outra
pesquisa no Brasil mostrou que uma das senhas mais comuns em
serviços de e-mail é "123456".
Situações como essa mostram que a maioria das pessoas ainda está
longe de conhecer os riscos de navegar pela rede.
Fonte: Alex César Santos
Consultor de TI – Techpoa Solução em TI

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO SINDICONTA-RS
O Presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio
Grande do Sul – SINDICONTA-RS, CNPJ 92.396.167/0001-31, conforme art. 24 item I, convoca todos os associados em dia com as
mensalidades sociais a comparecerem na sede da entidade para a realização de Assembleia Geral Ordinária, à Rua Hoffmann, 724, Porto
Alegre, RS, no dia 14 de maio de 2014 às 19h30min e às 20h, em segunda
e última, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:
I) Deliberar sobre a prestação de contas do exercício social
encerrado em 2013;
II) Posse dos membros do Conselho Deliberativo eleitos;
III) Aprovação da Tabela de Honorários.
Porto Alegre, 14 de maio de 2014.
Contador João José Ferreira Filho
Presidente do SINDICONTA-RS

Cursos no SINDICONTA-RS – Inscreva-se já!
Assistente Contábil - Técnica de Registro, Elaboração e
Estruturação das Demonstrações Contábeis.
Carga horária total: 16 horas-aula.
O curso será realizado em módulos, sendo um módulo por semana
com 4 horas-aula cada.
Confira os dias de cada módulo:
1º módulo - 22/5 | 2º módulo - 29/5 | 3º módulo - 5 /6 | 4º módulo - 12/6
Instrutor: Salézio Dagostim
Professor, contador, pesquisador contábil, palestrante, autor de livros de Contabilidade e de
trabalhos técnicos-científicos, sócio do escritório contábil Dagostim Contadores Associados.

---------------------------------------------------------------------------------Segurança na Internet
Dia 28/5 – (Quarta-feira)
Das 14h às 17h
Instrutor: Alex César Santos
MCP – Microsoft Certified Professional, Consultor de TI – Techpoa Solução em TI

Mais informações sobre os cursos e inscrições poderão ser obtidas
pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br, pelo telefone
(51) 33466362 ou pelo site www.sindiconta.com.br.
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