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

A CONTABILIDADE A SERVIÇO DA
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO EFICAZ
A contabilidade é mesmo uma ciência atraente! Desde o século XV, quando
o monge italiano Luca Pacioli descreveu em livro o método das partidas
dobradas, a essência do trabalho do contador continua desafiadora,
exigindo dos profissionais muito mais do que raciocínio lógico e puramente
matemático. A capacidade de exercer a abstração e de aplicar essa
habilidade à ciência contábil é um dos grandes desafios da profissão.
Um conjunto de fatores e elementos exige do contador desenvolver a
capacidade de atuar não só dentro da lógica dos números, mas os
compreender e os relacionar ao ambiente dos negócios; às variáveis
impostas pelas normas, regras e leis que regem a economia; às constantes e
evolutivas mudanças tecnológicas; às realidades do meio ambiente em que
pessoas, empresas e instituições estão inseridas; e às características das
sociedades e das relações humanas, especialmente em um mundo que vive
o fenômeno da globalização.
Diante da importância do profissional da área contábil, milhares exercem
cargos estratégicos e de liderança em empresas de todos os portes. Já
somos muitos, mas o nosso país tem necessitado e exigido que a categoria
cresça mais e mais. Contadores dedicam seu trabalho tanto às maiores
corporações multinacionais, como aos empreendimentos individuais, ou
mesmos às pessoas físicas.
Temos, de fato, muitos feitos a celebrar, mas também vivemos o momento
de nos preparar para um futuro cheio de desafios, ideal para planejarmos as
contribuições que temos potencial de oferecer à sociedade. Existe hoje
comparabilidade de informações com grande parte do mundo, tornando as
organizações brasileiras mais transparentes e as inscrevendo no mercado
global. E esse processo caminha para ser reproduzido em todas as
empresas do país, acarretando um grande benefício para o mercado de
capitais nacional e impulsionando nossa economia.
Hoje, os contadores têm papel significativo no desenvolvimento dos
mecanismos de controle contábeis e fiscais essenciais para as companhias,
mesmo em meio a tantas regras, novidades e constantes mudanças. Por
exemplo, estamos em pleno processo de adoção das IPSAS (International
Public Sector Accounting Standards), ou Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que garantirão um novo patamar
de transparência para as contas das entidades governamentais da
administração direta e indireta, nos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, permitindo à sociedade ter acesso muito mais confiável aos
dados relacionados aos gastos e investimentos feitos com o dinheiro dos
impostos pagos pelas pessoas físicas e jurídicas.
Assim, precisamos ampliar a formação de profissionais de contabilidade no
Brasil e garantir progressão de aprendizado e atualização àqueles que já
estão na ativa. O que já sabemos é que as oportunidades são inúmeras,
assim como os desafios. Por isso, além de celebrar, temos de planejar e atuar
para que o futuro continue aberto às contribuições e às conquistas dos
contadores.
Fonte: Pedro Melo – Contador e Presidente da KPMG no Brasil

Assembleia Geral Sindicato dos Contadores do
Estado do Rio Grande do Sul - SINDICONTA-RS
Fixação do Valor da Contribuição Sindical 2014
O Presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do
Sul, com base no Estatuto Social da entidade, e, por força da CLT, convoca
os contadores para, às 19h em primeira chamada, e, às 19h30min em
segunda e última chamada, do dia 20 de dezembro, sexta-feira, na sede da
Entidade, à Rua Hoffmann, nº 724, Porto Alegre, RS, para tratar da seguinte
ordem do dia:
1) Fixar o valor da Contribuição Sindical para o ano de 2014, devida pelos
contadores.
2) Eleição de membro do Conselho Fiscal
Contador Tito CelsoViero - Presidente do SINDICONTA-RS

Palestra eSocial EFD – Folha de Pagamento
Inscreva-se já para a palestra sobre eSocial EFD – Folha de Pagamento, a
qual ocorrerá dia 13/12 (sexta-feira) na sede do SINDICONTA.
Estudantes associados e associados do Sindicato possuem desconto.
Informações no telefone (51) 3346 6362.
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