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

DILMA PROMETE QUE EMPRESAS
PODERÃO SER ABERTAS EM 5 DIAS
A presidente Dilma Rousseff afirmou na última semana que o governo
vai simplificar os processos de abertura e fechamento de empresas
através da criação de um portal na internet que possibilitará o registro
ou encerramento de firmas com prazo máximo de cinco dias em 95%
dos casos. A presidente disse que o país vai evoluir de um "processo
medieval" de criação e fechamento de empresas para um mundo
digital.
"A desburocratização é um tema em relação ao qual nós temos de
avançar", afirmou a presidente.
Dilma disse que atualmente o processo de abrir empresas no país é
uma "via-sacra", em que se faz necessário comparecer a vários balcões,
apresentar inúmeros documentos e cumprir exigências redundantes,
com elevado gasto de tempo e dinheiro.
Segundo levantamento anual do Banco Mundial, o Brasil é um dos
países mais lentos na abertura de empresas: são 119 dias, resultado
que só é melhor que o de quatro países (Guiné Equatorial, República
do Congo,Venezuela e Suriname).
Na Nova Zelândia, o processo leva um dia. No Panamá e no Uruguai, é
preciso uma semana para conseguir abrir uma firma.
O mesmo ranking coloca o país na 121ª posição na facilidade para
abrir um negócio.
Fonte: Folha de São Paulo

ESTÁGIOS
O SINDICONTA-RS continua recebendo cadastro de alunos que
estejam procurando estágio. O Sindicato oferece intercâmbio entre
empresas interessadas em ampliar ou preencher seu quadro de vagas
de estágios, 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.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
SINDICONTA-RS, pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br. O horário de funcionamento do departamento é das 9h às 12h e das
13h30min às 17h30min. Mais informações poderão ser obtidas pelo
telefone (51) 3346 6362 ou pelo site sindiconta.com.br.
O estágio é uma ótima oportunidade para você entrar no mercado,
conhecer a profissão escolhida e ainda adquirir experiência.

CURSOS
Estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para a EFD IRPJ – Planejamento para 2014 (1ª Parte) – Revisão dos Ajustes de
Adições e Exclusões.
Com carga-horária total de 8 horas/aula, o curso será realizado no dia
11 de novembro, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h no
auditório do SINDICONTA-RS, com o instrutor da 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.

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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