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22 de setembro, Dia do Contador.
Destaque Carrossel
Postado em: 21, 09, 2021

A Diretoria de Contabilidade Geral do Estado – DCG, tem a honra de homenagear todos os
Contadores do Estado do Paraná nesta data tão especial, o dia do Contador, data escolhida em
homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no Brasil, que se deu por meio do
Decreto de Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945. E é com grande satisfação que agradecemos
imensamente todos os Contadores que trabalham com excelência e maestria, sempre com muita
dedicação e qualidade, exercendo um papel essencial e de extrema importância à sociedade, tendo
em vista que é o trabalhador responsável pelo sucesso dos empreendimentos que propiciam
riquezas para todo país.

22 de setembro Dia do Contador A Diretoria de Contabilidade Geral do Estado - DCG, tem a honra
de homenagear todos os Contadores do Estado do Paraná nesta data tão especial, o dia do
Contador, data escolhida em homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no
Brasil, que se deu por meio do Decreto de Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945. E é com
grande satisfação que agradecemos imensamente todos os Contadores que trabalham com
excelência e maestria, sempre com muita dedicação e qualidade, exercendo um papel essencial e
de extrema importância à sociedade, tendo em vista que é o trabalhador responsável pelo sucesso
dos empreendimentos que propiciam riquezas para todo país. Desta forma, parabeniza-se os
Contadores que atuam com responsabilidade, conhecimento e contribuem para o desenvolvimento
do Estado e da sociedade como um todo, pois é da contabilidade que são extraídas as informações
financeiras e econômicas sobre o patrimônio das entidades, seus bens e seus direitos. Sendo certo
que esta DCG sempre busca reconhecer que a sabedoria está sempre presente nas atitudes desses
profissionais, que atuam com muita ética, profissionalismo e dedicação, entendendo que a
contabilidade se faz presente, sempre com o propósito de fundamentar com muito empenho
grandes decisões. Parabéns a todos os Contadores!!!
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