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

22 DE SETEMBRO

DIA DO CONTADOR

As celebrações do Dia do Contador deste ano ocorrem num
ambiente diverso dos de anos anteriores. Imagens e notícias
correm o mundo dando conta de que a sociedade brasileira,
através de manifestações públicas, apesar de acompanhadas,
muitas vezes, de inaceitáveis atos de vandalismo, expressou
coletivamente a sua compreensão de que mudanças profundas se
impõem no trato da coisa pública, principalmente diante do
sentimento generalizado de impunidade. A honestidade e a
transparência, valores que deveriam ser intrínsecos àqueles que
desenvolvem atos de gestão, são reclamados em alta voz, uma vez
que auditorias e investigações tem demonstrado o seu abandono.
Neste contexto histórico, acreditamos impor-se a todos nós a
urgente necessidade de uma reflexão interrogativa: que país
deixaremos para os nossos filhos?
Por maior que seja a nossa preocupação, ela não pode nem deve
ser maior do que a nossa capacidade de mobilização no sentido de
construirmos um futuro digno para as novas gerações. Os
contadores, como agentes do desenvolvimento, tem papel
fundamental na execução das transformações exigidas por todos.
A contabilidade é a ciência que oferece os instrumentos
necessários à gestão responsável, à transparência democrática e
ao controle indispensável.
Cabe, entretanto, salientar dois aspectos que consideramos
fundamentais: no âmbito da administração pública a estrutura de
controle interno não deve ser embaraço à boa gestão
governamental e quanto ao setor privado, na busca da ampliação e
da eficiência da fiscalização, o ente público não pode, através de
ferramentas legislativas, desconstituir a dignidade pessoal nem o
compromisso ético que preside as relações profissionais dos
contadores com os seus clientes.
O SINDICONTA-RS está atento às questões que envolvem a
valorização e o respeito, indispensáveis à dignidade profissional
dos contadores. Neste 22 de setembro, enviamos o nosso abraço
fraterno a todos os nosso colegas, na certeza de que os
compromissos que assumimos há 25 anos, estão sendo
integralmente cumpridos.
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