CONTADORA:
PROFISSIONAL OU HEROÍNA?
A sociedade vive em permanente transformação no que
diz respeito às relações pessoais e profissionais. Neste contexto
histórico, podemos observar as mudanças havidas no papel da
mulher. Antes confinada às atividades domésticas, experimentava
uma limitação física e social, não tendo a oportunidade de
desenvolver o processo cognitivo das ciências e tampouco as suas
aptidões intelectuais.
O mundo moderno impôs modificações à estrutura
familiar, desde a ocupação de espaços, fruto de uma luta vitoriosa
das mulheres até então vítimas de preconceitos, até a necessidade
da ampliação das fontes da renda familiar que enfrentava, cada vez
mais, necessidades decorrentes da evolução social. Aqui queremos dirigir o nosso enfoque às contadoras, bravas colegas que
enaltecem e valorizam, com a força da sua coragem e com a ternura da sua natureza feminina, a nossa profissão.
Mulheres que não tem vergonha de se emocionar, às
vezes, até às lágrimas e que, ao mesmo tempo anseiam, silenciosamente, sempre por um novo começo.
O tempo exigido pelo trabalho profissional é milagrosamente multiplicado para que oportunize a esta verdadeira
fonte da vida, o exercício da divina missão entregue à mulher: a de
doar-se. Num mundo tão egoisticamente estruturado pode
parecer piegas dizer que o doar-se é uma missão divina. Entretanto, creiam, a realização pessoal plena só se verifica quando
somos capazes de morrer, ainda que um pouco, pelo outro. E este
exemplo temos bem perto de nós. Mulher: profissional, esposa,
mãe e amiga.
Que neste Dia Internacional da Mulher, possamos
prestar a nossa homenagem às nossas queridas contadoras. Sem
muita dificuldade podemos concluir:

Contadora – profissional e heroína.
Contador TITO CELSO VIERO
Presidente

Na última segunda-feira (4/03), ocorreu na sede do
SINDICONTA-RS o curso sobre EFD-Contribuições
(PIS/COFINS) Exclusivamente Lucro Presumido.
O curso foi um sucesso
de público e teve como
objetivo capacitar os
profissionais contábeis a
compreender e elaborar
corretamente a EFD
Contribuições, dentro
do regime do Lucro
Presumido e conhecer a
legislação pertinente.

O SINDICONTA-RS está com inscrições abertas para o curso de
Escrita Fiscal Digital, o qual irá ocorrer no dia 22 de março.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362,
pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br ou no
site www.sindiconta.com.br/cursos

www.sindiconta.com.br | sindiconta@sindiconta.com.br
.

Rua Hoffmann, 724 - Porto Alegre, RS - Fone: (51) 3346.6362
.

Informe SINDICONTA-RS editado por 2ml Comunicação Total

