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

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE:
DUAS CATEGORIAS, UMA SÓ CLASSE
No próximo 25 de abril, será comemorado o Dia do Profissional
da Contabilidade. Muitas opiniões tem sido publicadas sem, muitas
vezes, contribuir para que a sociedade tenha a oportunidade de prestar
a justa e merecida homenagem àqueles que fazem da ciência da
Contabilidade o seu dia a dia profissional. Os contadores tem no 22 de
setembro o dia de homenagem à categoria de nível superior do
profissional da contabilidade.
No 25 de abril, homenageamos a toda uma classe contábil, os
contadores e os técnicos em contabilidade, que emprestam o seu
trabalho numa atividade que, cada vez mais, exige constante
aperfeiçoamento e permanente atualização técnica. Hoje, o que se
espera do profissional contábil, é muito mais do que a aplicação de
técnicas de escrituração e a elaboração de demonstrações contábeis
que venham a cumprir determinações legais.
A análise das informações, disponibilizada pelos profissionais, tem
sido importante ferramenta de gestão para os empresários que
conseguem vislumbrar que, num mercado altamente competitivo, é
necessário muito mais do que a intuição. Na área pública, a publicidade
das informações contábeis é indispensável instrumento para a
transparência do desempenho dos gestores públicos na aplicação dos
recursos oriundos da sociedade, permitindo, assim, o efetivo e
necessário controle social.
Queremos ressaltar, como já referimos, que a Contabilidade é uma
ciência. E a melhor maneira de sublimá-la, é homenageando os seus
profissionais. Na origem desta homenagem, prestada pelo senador João
de Lyra Tavares em 1926, a profissão, embora já existisse de forma
precária, não tinha o reconhecimento oficial, o que, a exemplo de outras
profissões, só ocorreu posteriormente como fruto da luta de tantos
que dedicaram parte de suas vidas a estas conquistas que hoje são de
todos nós. Olhemos para o futuro que se nos apresenta promissor.
Vasculharmos fragmentos históricos sem a preocupação de
construir, teria alguma similitude com a arqueologia. Aliás, profissão que
no Brasil, incrivelmente, ainda não foi regulamentada.
Portanto, parabéns colegas da classe contábil, contadores e técnicos
em contabilidade. Espero que saibamos, juntos, contribuir para a
edificação de um Brasil cada vez melhor.
Contador Tito Celso Viero
Diretor de Relações Institucionais e Políticas do SINDICONTA-RS

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.

CURSO
EFC – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
Dia 29/04/2014 - terça-feira
Inscreva-se já para o curso de "Escrituração Contábil Fiscal".
A carga-horária total é de 8 horas-aula e será ministrado pelo
instrutor da LEFISC, Sergio Renato Reolon Martins, no auditório do
SINDICONTA-RS, das 8h às 12h e das 13h30minàs 17h30min.
O investimento é de R$ 100,00 para estudantes associados no
Sindicato; R$ 190,00 para associados do SINDICONTA e assinantes LEFISC
e R$ 270,00 para o público geral.
Mais informações pelo telefone (51) 3346 6362 ou no site
www.sindiconta.com.br.
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