Sindicato inaugura Coluna Digital em fevereiro
O SindicontaRS, no ano de seu 30º aniversário, adota novas práticas para
levar informações aos associados. A partir do mês de fevereiro, haverá a
Coluna Sindiconta Digital. A cada quinze dias, sempre nas quartas-feiras,
todos os associados receberão em seu e-mail, ou poderão acessar via
Facebook, a coluna do Sindicato. Com essa medida, nosso espaço no JC
Contabilidade, no Jornal do Comércio, também será quinzenal, a partir do
dia 7 de fevereiro. Publicaremos novidades sobre cursos, convênios, eventos
e demais temas de interesse dos profissionais e estudantes vinculados
ao sindicato. De acordo com o presidente Diego Moreira, “esta iniciativa
aproxima mais o SindicontaRS de seus associados, levando informações
úteis às suas rotinas, além de contribuir diretamente para a modernização
e a sustentabilidade financeira da entidade”, avalia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CLUBE DOS BACHARÉIS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CNPJ: 92.995.554/0001-94

O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube dos Bacharéis em
Ciências Contábeis – CBCC, convoca todos os associados a se reunirem
em Assembleia Geral na sede da entidade, à Rua Hoffamnn, 724, Porto
Alegre, no dia 20 de fevereiro de 2018, às 12h em primeira chamada e,
às 12h30min em segunda e última chamada, para tratar sobre a seguinte
ordem do dia:
Eleição de 2/3 dos Conselheiros;
Eleição da Diretoria Executiva;
Assuntos Gerais
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2018.
Contador Luiz Eurico da Silva Boeira

CURSO
Procedimentos Contábeis e Tributários para
Encerramento de Balanço em 31/12/2017
Este curso tem como objetivo preparar os Profissionais da área contábil, fiscal e tributária para os
procedimentos inerentes ao encerramento do ano-calendário de 2017 (Contabilidade, Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), para o e-Lalur e e-Lacs, ECD e ECF
(Escrituração Contábil Fiscal), assim como os cuidados especiais para as alterações instituídas pelas
Leis 11.638/2007, 11.941/2009, NBC TG 1.000 - PMEs (convergência à contabilidade internacional)
e ITG 1.000 (contabilidade simplificada).
Público
Contadores, auditores, técnicos e auxiliares de contabilidade, auditores, consultores, e demais
profissionais ligados à área contábil, fiscal e tributária.
Data/Período
20 de fevereiro de 2018 (terça-feira)
Horário/Carga horária
Das 08h30min às 12h e das 13h30min às 17h – Total: 7horas/aula
Instrutores
Equipe Lefisc
Investimento
R$ 200 – Estudantes e Contadores Associados ao SindiContaRS
R$ 200 – Assinantes Lefisc
R$ 290 – Demais participantes
Local
Auditório do SindiContaRS - Rua Hoffmann, 724 – Bairro Floresta – Porto Alegre
Inscrições e informações
cursos@sindiconta.com.br - (51) 3346-6362

