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

MOMENTO DE AVALIAÇÕES
Apesar de toda pressa do mundo estar a presidir as nossas ações
neste fim de ano, não podemos deixar de, em algum momento, dirigir
o nosso pensamento, num processo analítico de tudo que for
possível lembrar tudo o que fizemos e, muitas vezes, para o que
deixamos de fazer. Lembrarmos daquelas coisas que poderiam ter
sido encaminhadas de outra forma. Das oportunidades que
deixamos passar de nos reconciliarmos com alguém. Da expectativa
dos desafios que se configuram logo ali adiante.
A verdade é que não somos uma ilha: PRECISAMOS DO OUTRO
PARA NOS COMPLETARMOS EM TODAS AS NOSSAS
ATIVIDADES . E foi dentro deste princípio que estabelecemos todas
as nossas ações à frente do SINDICONTA-RS nestes últimos 4 anos ,
deixando que fossem presididas por um sentimento fraterno para
com todas as pessoas com que tivemos a oportunidade de interagir.
Ao deixarmos a presidência do SINDICONTA-RS, pelo
encerramento da nossa gestão, ficamos com a certeza da absoluta
transparência e da indubitável retidão de coração com que todos os
assuntos foram tratados. Aos que nos acompanharam nas duas
gestões ficam os agradecimentos por toda a colaboração
competentemente prestada. Aos nossos colaboradores o nosso
sincero obrigado pela atenção que sempre ultrapassou os limites de
uma simples prestação laboral. Aos nossos parceiros e aos
profissionais contadores e contadoras agradecemos pela confiança
que depositaram neste tempo da nossa administração. Aos colegas
das entidades da classe contábil conclamamos para que não desistam
da radicalidade do diálogo: só ele constrói o futuro que todos
almejamos.
A classe contábil espera e precisa muito das nossas entidades. Não
de um cenário de incompreensões e desencontros, muitas vezes
norteados pela vaidade pessoal, mas de atitudes civilizadas e de alto
nível. Assim, se for para contribuir na construção de um ambiente
saudável de diálogo permanente, podem contar conosco.
Contador TITO CELSOVIERO
Presidente do SINDICONTA-RS

O SINDICONTA-RS
deseja um
Feliz 2014!

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
O SINDICONTA-RS continua recebendo cadastro de alunos e profissionais
a procura de estágios ou oportunidades de trabalho.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
Sindicato pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br. Mais informações
poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362.

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.
Os associados que estão com suas contribuições associativas em dia podem
retirar gratuitamente um exemplar no Sindicato.
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