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

AÇÃO JUDICIAL VISANDO
REPOSIÇÃO DE PERDAS DO FGTS
O SINDICONTA-RS está colocando à disposição dos contadores o
seu departamento jurídico para a propositura de ações que visem a
reposição das perdas na correção das contas fundiárias. Chamamos a
atenção para o fato de que pode propor a referida ação todo o
trabalhador com saldo na conta do FGTS entre 1999 e 2013, assim
como aqueles que tiveram seus contratos de trabalho encerrados
neste período, incluindo os que se aposentaram. Estaremos enviando
maiores detalhes por correio eletrônico. Informações pelo telefone
(51) 3019 5050.

CURSO ATUALIZAÇÃO ICMS
Estão abertas as inscrições para o Curso de Atualização do ICMS
para 2014/2015/2016.
Com carga-horária total de 8 horas/aula, o curso será realizado no
dia 5 de dezembro, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h 30min,
no auditório do SINDICONTA-RS, com o instrutor da equipe
LEFISC.
O investimento é de R$ 70,00 para estudantes associados ao
SINDICONTA-RS; R$ 150,00 para associados junto ao Sindicato e
Assinantes LEFISC e R$ 230,00 para o público em geral.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362
ou pelo e-mail administracao@sindiconta.com.br.

ELEIÇÃO SINDICONTA-RS
O Conselho Deliberativo do SINDICONTA-RS realizou na última
quinta-feira (21/11), na sede do Sindicato, a eleição da Diretoria
Executiva para o biênio 2014/2015.
A nominata ficou assim composta:
Presidente: João José Ferreira Filho
Vice-presidente: Rui Jesus de Barros
Diretor Financeiro: Ademir Wanderer
Vice-Diretor Financeiro: Maria Nadir S. Hilbig
A posse da nova diretoria ocorrerá no mês de março de 2014.

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
O SINDICONTA-RS continua recebendo cadastro de alunos e
profisssionais que estejam procurando estágio ou oportunidades no
mercado de trabalho.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
SINDICONTA-RS, pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br. O
Sindicato oferece intercâmbio entre empresas interessadas em
ampliar ou preencher seu quadro de vagas, por meio de um setor
específico e qualificado, o qual dispõe de todas as credenciais
necessárias para atender empresas, estudantes de Ciências
Contábeis, principalmente na área de Departamento Fiscal e Pessoal,
e de outros cursos também.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362
ou pelo site sindiconta.com.br.

AGENDA SINDICONTA/2014
Adquira já a sua agenda de 2014, alusiva aos 25 anos do Sindicato. No valor
de R$ 15,00, as agendas podem ser adquiridas diretamente pelo telefone
(51) 3346 6362, pelo e-mail administração@sindiconta.com.br ou
diretamente na sede do SINDICONTA-RS.
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