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

25 ANOS DE SINDICONTA
As grandes realizações quase sempre começam em forma de sonho. E
a história do nosso SINDICONTA-RS não foi diferente. A antiga
ordem constitucional impedia que os integrantes da categoria
profissional de contadores pudessem ter o seu próprio sindicato,
fazendo com que o Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis fosse
o estuário das aspirações sindicais de valorosos colegas contadores,
aos quais rendemos as nossas homenagens.
Veio a nova Carta Magna e o sonho se tornou realidade. Críticas,
rejeições e incompreensões adornaram o caminho da luta para a
consolidação do Sindicato dos Contadores. Hoje, vencidas as dificuldades e contornados os obstáculos, podemos, com orgulho, oferecer
à sociedade e, de forma especial, à comunidade profissional dos contadores, um sindicato respeitado e que respeita as opiniões eventualmente divergentes. O convívio civilizado com as demais entidades
integrantes da classe contábil fez com que o SINDICONTA-RS integrasse um processo de valorização da profissão e pudesse se instrumentalizar para o cumprimento da missão de defesa dos contadores.
É verdade que ainda há um longo caminho a ser percorrido, e para isto
contamos com a participação daqueles que, despidos de interesses
pessoais, estejam dispostos a integrar um movimento coletivo na
busca de um reconhecimento ainda maior, por parte da sociedade, do
valor que o contador tem. Estamos entrando num novo tempo e, em
consequência, com novos desafios.Assim, a nossa palavra de incentivo
aos contadores para que perseverem no processo de aprimoramento
profissional.
O futuro espera por todos nós, e o SINDICONTA-RS, certamente,
estará ao nosso lado nesta caminhada.
TITO CELSOVIERO
Presidente

SINDICONTA PARTICIPA DA TRIBUNA POPULAR DA
CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE

"Somos profissionais de valor, queremos ser reconhecidos dentro da
sociedade!", declarou o presidente do SINDICONTA-RS, Tito Celso
Viero, na Tribuna Popular da Câmara deVereadores de Porto Alegre na
última segunda-feira (30). A Tribuna, proposta pela vereadora e também contadora Lourdes Sprenger (PMDB), teve como orador o presidente do Sindicato dos Contadores do RS. Tito aproveitou a ocasião
para lançar uma ideia de âmbito nacional, sugerindo que seja criado o
provimento de cargos para contadores, diferente do modelo atual.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICONTA-RS
O Presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande
do Sul – SINDICONTA-RS, conforme art. 24 item I, convoca todos os
associados em dia com as mensalidades sociais a comparecerem na
sede da entidade, no dia 11 de outubro de 2013, às 19h e às 19h30min,
em segunda e última, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:
I)
II)

Avaliação Semana do Contador;
Análise Pedido Protocolado pela Fecopar.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2013
Contador Tito CelsoViero
Presidente
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