
Sincotec-Varp: 70 anos de atuação em 
defesa dos profissionais da Contabilidade
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Sede do sindicato foi inaugurada em 1995. Sincotec-Varp possui cerca de 400 associados
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O município de Santa Cruz 
do Sul é um dos mais desen-
volvidos do Estado. A sua his-
tória mostra que, desde a che-
gada dos primeiros imigrantes 
alemães, em 1849, o cresci-
mento se deu rapidamente, 
tanto que, em 28 de setembro 
de 1878, Santa Cruz do Sul se 
emancipou. Logo apareceram 
os primeiros estabelecimentos 
comerciais e industriais e hou-
ve a necessidade de pessoas 
com conhecimento de contro-
les e registros de informações 
sobre negócios.

De acordo com o diretor 
do Colégio Mauá, professor 
Nestor Raschen, o espírito em-
preendedor do município veio 
com os imigrantes alemães. 
“Para cuidar da contabilidade 
dos primeiros estabelecimen-
tos, um familiar ficava respon-
sável ou se buscava alguém 
de fora para auxiliar neste 
trabalho”, revela. O professor 
lembra que datam dos anos 20 
os primeiros cursos de Guarda 
Livros. Em seguida vieram os 
cursos Técnicos Comerciais e 
Técnicos em Contabilidade e 
o Colégio Mauá e o Liceu São 
Luís eram os responsáveis pela 
formação dos profissionais na 
cidade.

Pois esses profissionais fo-
ram os primeiros que sentiram 
a necessidade de uma entidade 
que defendesse os interesses 
da classe. Assim, um gru-
po liderado à época por Leo 
Marroni Giron fundou, em 13 
de maio de 1948, o Sindicato 
dos Contadores e Técnicos 
em Contabilidade do Vale do 
Rio Pardo (Sincotec-Varp). A 

carta sindical, oficializando a 
existência do sindicato, veio 
dois anos depois. Enquanto 
não havia uma sede, os profis-
sionais se reuniam em vários 
locais, como o Alasca Bar, ao 
lado das Lojas Waechter.

MARCO NA HISTÓRIA 
A convite da Associação 

Comercial e Industrial (ACI), o 
sindicato ocupou uma sala no 
prédio da entidade. Mas logo 
os profissionais da Contabili-
dade voltaram a se mobilizar 
e adquiriam o terreno na Ave-
nida do Imigrante, onde hoje 
está o Sincotec-Varp. Nos anos 
80 foram iniciadas as obras 
da sede própria, concluídas 
em 1988. No primeiro piso, 
havia a secretaria e uma sala 
de reuniões, enquanto que, no 
segundo andar, estava locali-
zado um auditório. A obra foi 
considerada um dos marcos da 
trajetória do sindicato.

Após outra grande mo-
bilização com aumento de 
associados, busca de sócios 
inativos e venda de rifas, a 
sede social do Sincotec-Varp 
foi inaugurada, em 1995. O 
local conta com toda a infraes-
trutura para receber eventos 
com até 80 pessoas. No início 
dos anos 2000, o auditório do 
sindicato foi ampliado para 
melhor atender aos associados 
e passou a receber 120 pessoas. 

Hoje, o sindicato é referên-
cia para os profissionais da sua 
base territorial, composta por 
21 municípios do Vale do Rio 
Pardo: Arroio do Tigre, Barros 
Cassal, Candelária, Estrela 
Velha, Herveiras, Gramado 
Xavier, Ibarama, Jacuizinho, 

Lagoa Bonita do Sul, Passo 
do Sobrado, Passa Sete, Rio 
Pardo, Salto do Jacuí, Santa 
Cruz do Sul, Segredo, Sinim-
bu, Sobradinho, Tunas, Vale 
do Sol, Venâncio Aires e Vera 
Cruz. O Sincotec-Varp possui 
cerca de 400 associados dos 
mais de mil profissionais do 
Vale do Rio Pardo com regis-
tro no Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande 
do Sul (CRC-RS).

Além da representativida-
de junto aos profissionais da 
Contabilidade, o sindicato foi 
se integrando à comunidade. 
O Sincotec-Varp participa de 
diversos conselhos em Santa 
Cruz do Sul, como o Comitê 
Tributário Permanente e o 
Conselho Comunitário da 

Apesc. A entidade ainda faz 
parte da Associação de Enti-
dades Empresariais de Santa 
Cruz do Sul (Assemp), possui 
uma cadeira na Federação dos 
Contabilistas do Estado do Rio 
Grande do Sul (Federacon-RS) 
e uma vice-presidência do 
CRC-RS.

De acordo com o presidente 
do Sincotec-Varp, Valdir Bru-
xel, a classe contábil do Vale 
do Rio Pardo está em festa 
para celebrar as sete décadas 
do sindicato. “A atuação do 
Sincotec-Varp é motivo de 
grande orgulho, seja pelo re-
conhecimento de seus associa-
dos e demais profissionais da 
Contabilidade, pelos serviços 
prestados ou pelo incessante 
trabalho de valorização da 

classe contábil”, salienta. Para 
Bruxel, a atuação do sindicato 
defende não só os interesses 
dos profissionais da Contabili-
dade como também das comu-
nidades em que está presente.

A comemoração pela data 
ocorreu no dia 11 de maio, com 
uma festa no salão principal 
do Tênis Clube Santa Cruz. 
Profissionais da Contabilidade 
de todo o Estado festejaram 
os 70 anos do Sincotec-Varp. 
Após os pronunciamentos, ex
-presidentes e associados que 
completaram 40 anos de con-
tribuição foram homenagea-
dos pela diretoria. E, depois 
do jantar, as colaboradoras do 
sindicato entraram com um 
bolo e os convidados cantaram 
parabéns.


