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

Conselho Deliberativo do SINDICONTA-RS
tem novos conselheiros
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada quinta-feira (22/5),
foram empossados os novos conselheiros do Conselho Deliberativo do SINDICONTA-RS.A cerimônia contou com a presença
do presidente do Sindicato, Contador João José Ferreira Filho.
Foram empossados:
Antonio Horacio Silveira Meleu, Alberto Amando Dietrich,
Francisco Ubirajara Souza Mallet, Giovani Dagostim, José
Antonio Todeschini, Luiz Hegner Borges, Nelson Batista Prestes,
Odete Lucia Sotoriva, Renato Lucas Maracci e Sergio Mauro
Figueiredo Moraes.
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SINDICONTA-RS presente em
cerimônia realizada no CRCRS
O presidente do SINDICONTA-RS, João José Ferreira Filho e
o ex-presidente do Sindicato, Tito Celso Viero, estiveram
presentes na inauguração da foto na galeria dos ex-presidentes do
Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), Contador Zulmir
Breda (gestão 2010/2013). Breda atualmente é vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional e Institucional do CFC.
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A cerimônia foi realizada na sede do Conselho na manhã de
sexta-feira (23) logo após a reunião plenária e contou com a
presença de ex-conselheiros do CRCRS e de familiares do expresidente homenageado.

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
Se você procura uma oportunidade no mercado de trabalho,
o SINDICONTA-RS pode auxiliar você!
Nosso Sindicato recebe currículos de alunos e profissionais
que estejam procurando estágio ou oportunidade de emprego.
Com isso, realizamos um intercâmbio entre empresas
interessadas em ampliar ou preencher seu quadro de vagas, por
meio de um setor específico e qualificado, o qual dispõe de
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. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362, pelo
site www.sindiconta.com.br ou em nossa fan page no facebook
(facebook.com/SindicontaRS).
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