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

Mais um Natal
As datas comemorativas de maior repercussão nos
fazem perceber a inexorabilidade da passagem do
tempo. As atividades diárias, tanto as profissionais
quanto as pessoais e familiares, de uma certa forma
nos deixam alienados quanto a progressividade do
calendário, fazendo com que nos perguntemos: “Já?
De novo?” Portanto, ao nos aproximarmos de mais
um Natal, temos uma oportunidade ímpar para
refletirmos acerca de algumas questões existenciais.
Por exemplo: por que trabalho tanto? Provavelmente
o primeiro pensamento que nos venha seja: para
ganhar dinheiro. Dinheiro para que? Bem, para
atender as minhas despesas. Neste ponto cabe um
esclarecimento: não estamos pregando o abandono
das atividades profissionais de ninguém, mas sim
convidando a incluir um novo sentido a tudo o que
fazemos, porque, as vezes, corremos tanto e, ainda
assim, sentimos um vazio interior que nenhum bem
material consegue preencher.
Quando foi a última vez que transferi um
compromisso perfeitamente adiável para estar com
a minha família? Estou vendo o meu filho crescer?
Estou conseguindo passar valores para a sua
formação ou a internet está fazendo isto por mim? E
os meus amigos? Tenho tempo para eles?
Enfim, que este tempo em que paira no ar um
sentimento coletivo de solidariedade nos
oportunize a sermos solidários com os que nos são
caros e conosco mesmos. Quem já parou de
trabalhar, sabe perfeitamente a que nos referimos. A
vida é muito mais do que os nossos olhos vêem. Que
este Natal nos encontre dispostos a repensar
algumas coisas em relação à nossa existência. De
forma especial dirigimo-nos aos nossos colegas
contadores e contadoras: que as crescentes
exigências para o exercício das nossas atividades
profissionais não sufoquem o ser humano espiritual
que existe em cada homem e em cada mulher, e que
25 de dezembro seja uma data de encontros e não
somente MAIS UM NATAL.
Contador Tito CelsoViero
Presidente do SINDICONTA-RS

AGENDA SINDICONTA/2014
Adquira já a sua agenda de 2014, alusiva aos 25 anos do Sindicato. No
valor de R$ 15,00, as agendas podem ser adquiridas diretamente pelo
telefone (51) 3346 6362, pelo e-mail administração@sindiconta.com.br
ou diretamente na sede do SINDICONTA-RS.
Os associados que estão com suas contribuições associativas em dia,
podem retirar gratuitamente um exemplar no Sindicato.
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