
Feliz Dia das
Mães!



Um amor maior que tudo!

Apesar de estarmos vivendo dias de incerteza e
dificuldades com a pandemia do novo

Coronavírus, nós da Comissão da Mulher
Contabilista do CRCRJ não poderíamos deixar de

homenagear aquelas que são as pessoas mais
importantes que temos na vida, nosso primeiro e

verdadeiro amor.
Este e-book tem como finalidade demonstrar
como elas são importantes em nossas vidas e

trazer um pouco de carinho para todas as mães
nessa data tão especial. 

Esperamos que desfrutem de nosso conteúdo e
tenham um excelente dia das mães!  

 
Ilan Renz 

Coordenadora da Comissão da Mulher
Contabilista



Uma pequena demonstração
desse amor

Mãe, ser universal
(Ilan Renz)
 
Só um olhar, só um sorriso
Acalenta a alma, aquece o coração
Amor incondicional no gesto infinito
Faz de seus filhos a sua inspiração.
 
Mãe, a base de tudo
Acolhedora, mentora, pura emoção
Do iniciar ao findar, na corrida da vida
Emana carinho, amor e proteção.
 
Toda mãe é uma guerreira
Em casa, no trabalho, na ação
Nas batalhas travadas em seu dia a dia
Luta com firmeza e determinação
 
Ó mulher de fibra, fina flor
Tu és bela e graciosa
Estarei aqui por ti
Eternamente, 
Até quando me for.

Mãe 
(Dinoã Dias de Souza)

 
Também chamada de progenitora ou genitora é o ser do sexo feminino que gera

uma vida em seu útero como consequência de fertilização ou que adota uma
criança ou um filhote. É também o equivalente feminino do pai. 

 
Mas, na minha concepção Mãe é o ser que tem a capacidade de ouvir o silêncio, de
gerar, cuidar, nutrir, e amar de modo incondicional. Sempre encontra as palavras
certas no momento mais incerto. Ela possui a sabedoria emprestada dos Deuses

para nos proteger e amparar. 
 

Somente sua existência em si já é um ato de amor.
 

Mãe é um ser infinito.
 

Um só tom
(Patrícia Sena)

 
Mãe é do tipo que encanta 
Só com um canto qualquer.

Baixinho eu ouço, o seu murmurinho
Que lindo canto de mulher!

 
Quem dera fosse tão afinada 

Do jeitinho que ela é.
Que tem todos os tons, num único tom

E com isso faz um Arrasta-pé!



Mãe
A Dádiva de gerar 

Ele a deu como a presentear 
Cada nascimento a anunciar 
É como uma Aliança a formar 

 
De amor eterno

De sublime afeto 
De ensinar, instruir e proteger 

De criança até crescer 
 

Ela, a magnífica mãe 
Merece muito ser honrada 

E ao seu Criador
por ela assim ser agraciada

 
Ela é cheia de predicados 

Faz tudo com muito cuidado 
É uma exímia professora 

Dá o seu melhor em tudo que faz 
Se forma até em Contadora 

 
Maior que este amor? 
Só se for do Senhor! 

Que com as mãos a desenhou 
 

Quem tem a sua que cuide 
Ela é uma Bênção, dê valor! 
Pois num piscar de olhos 

Ele a chama de volta 
E ficarás sem este amor 

 
Oh, Senhor agradeço mesmo 

Pois com tanto apreço 
Fez mamãe, essa que 

Abraço, beijo e obedeço
E de lhe amar intensamente 

Nunca me esqueço
(Monique Almeida)

Ter Mãe!!! 
É ter alguém que eu possa contar em todos momentos da minha vida -

aplausos e lamúrias.
É ter alguém que me ama incondicionalmente, 

É ter alguém que me orienta,  me
aconselha e que me direciona de maneira sincera e justa,

 É ter alguém que realmente merece todo o
meu amor, carinho, respeito e admiração, 

Ter mãe é ser completo!
(Sheila Iglezias)



O inverso do Verso
(Patrícia Sena)
 
O teu canto, já não
entoa mais
Assim, como antes fazia.
Que toda a cantiga em
poucos versos, com ela virava poesia.
 
Os sons, que dos seus
lábios saíam
Tanto de noite quanto
de dia, eu ainda nem entendia.
Mas pra Ela olhava com
riso, e isso já irradiava o seu dia.
 
Aos poucos fui crescendo
Aquela inocência ia perdendo.
E aqueles seus lindos
versos, eu já estava aprendendo.
 
Decorava como podia
De cima pra baixo, de
baixo pra cima.
Sonhava em ser ela um
dia, admirava tanta sabedoria.
 
Hoje, a canção já é
minha
Mas de Saudade e
nostalgia.
Por não cantar tudo o
que podia, quando ela me pedia.
 
Agora seu som, não ouço
mais,
E é saudade demais!
A doçura das
lembranças, das canções que ela fazia, 
Eu encontro, todas as
noites, em qualquer estrela que brilha. 



A todas as mães - Reflexões sobre ser mãe
 

Mãe de qualquer tipo de parto, mãe de coração pela adoção, mãe solo, mãe com
suporte... não importa!

 
Ser mãe é algo mágico e, ao mesmo tempo, bem realista. Tem as maravilhas e os
percalços. Tem o cansaço e a contemplação. E é tudo junto, ao mesmo tempo, um

turbilhão de emoções e sentimentos chacoalhando a nossa rotina. 
 

Um caos, uma loucura, mas é um amor que não tem como medir, um sentimento
que só quem tem filho conhece. 

 
É você olhar para o seu coração fora do peito e quase explodir de um amor que não
cabe dentro. 
 
É simplesmente o que move nossa alma e nosso coração. É o que dá sentido à nossa

existência. É um chamado que se cumpre em toda mulher. Antes de namorada,
esposa, empresária, dona de casa; antes de ser algo... É ser mãe. Mãe do ventre, do

coração ou da alma. 
 

Um amor maternal, que só a mulher tem.
 

(Alexandra Pereira Andrea)

Um, dois, três – Mãe de Três
(Patrícia Sena)

 
Mãe de um, 

A Centrada e comprometida
Despreocupada e divertida

Uma diva de Amor!
 

Mãe de dois,
A descabelada na correria
Preocupada em demasia

Uma mulher de valor!
 

Mãe de três, 
Nem se fala em academia
Não tem tempo pra folia
Ainda merece uma flor!

 



Mãe... palavra tão pequena, mas que pode ser traduzida em
milhões de sentimentos bonitos! 

Maternidade, amor, e esperança... até o infinito !! 
(Selma Ferreira)

Baby for Mamy
(Monique Vilella)

 
Um carinho pequenino

Para um coração grandão
Uma forma de amar
Sem compreensão

 
E agora já cresci

Chega de dizer não
E o seu mamá

Eu não quero agora não
 

Tô sem fralda e sem chupeta 
Para te encher de emoção
Pena que vai dar saudade
Mas logo vem outra lição

 
Sempre que quiser o melhor

Faça tudo com paixão
Lembra que tudo é bonito
Nas novas fases que virão.

BEM-ME-QUER
(Patrícia Sena)
 
Enriquece a alma
Do filho que ama,
E o seu BEM-ME-QUER.
Mal entendia, o que era isso
E dizia, sai do meu pé.
 
Hoje sou mãe, sem verso e prosa
Faço o mesmo ato de fé.
Acredito que todo o Amor
É doçura que todo mundo quer.
 
Nada disso, deixa disso
Vê se larga do meu pé.
Também ouço, todo o tempo
Até fazendo cafuné.

Um beijo e um abraço ao acordar 
Carinho e histórias para dormir

A mãe sempre garante ao seu filho
Mil e um motivos para sorrir 

(Ilan Renz)



O Amor maternal é tão
poderoso que decorre não
somente do ato de gerar

uma vida, mas de cuidar e
incentivar o

desenvolvimento pessoal,
emocional e profissional
daquele que escolhemos

amar!
 

O Amor de mãe é o querer
bem, é o cuidar!

 
O amor de mãe é aquele que

nos mostra que podemos
melhorar todos os aspectos

a nossa volta através do
amor!

 
Um sentimento de grande

força e poder.



MÃE- Palavra que simboliza vida, amor, dedicação constante, renúncia em prol do
filho. Busca pelo sucesso do filho, almejando sempre a vitória.
É assim que me lembro da minha querida mãe. 
 
Apesar de ter vivido em  tempos diferentes, com condições mais difíceis, já lutava
pelos filhos serem independentes e preparados para o mundo.
 
Foi com dificuldade que conseguimos estudar, mas ela era a incentivadora fiel.
 
Minha homenagem a esta guerreira D.Debora. 
 
Ser mãe,  uma nova experiência enriquecedora.  
 
Minha filha foi   um presente de Deus. Dedicada, amorosa, inteligente, dom para
agregar pessoas, família,  amigos e outros.
 
Agradeço sempre por esta dádiva. 
 
No meu último aniversário recebi esta mensagem da Dayse (filha):
 
“Hoje é dia dela-  Mãe amiga, companheira, guerreira, meu porto seguro, referência
de vida.”
 
É emocionante receber este retorno. Te amo filha querida.
 
Damaris Amaral 

O Carinho, o amor e a experiência de algumas mães
Profissionais da Contabilidade



 
"Eu queria ser mãe, mas ao mesmo tempo ficava imaginando como faria para
conciliar trabalho e maternidade, já que parar de trabalhar no meu caso não era
uma opção, pois para garantir o sustento nos dias atuais é necessário que o casal
tenha renda. 
 
Então recordava do tempo em que eu era criança e via minha mãe sair para
trabalhar e o quanto era importante para minha criação e formação. 
 
Na aventura de conciliar casa+trabalho+maternidade, é importante ter uma rede
de apoio, conto com a ajuda do meu marido, nos cuidados com a casa, enquanto
estou no trabalho os cuidados com o meu filho são divididos com a minha sogra. 
Quando chego em casa tento aproveitar ao máximo a companhia do meu filho, faço
brincadeiras, assisto com ele os vídeos infantis que ele gosta.
 
Não é fácil, o sentimento de culpa sempre bate, mas sei que estou fazendo o melhor
para o meu filho."
 
Erica Bezerra



 
 
 
 
 
 
DIAS DIFÍCEIS - Vontade de NADA fazer. Hoje ao escrever este depoimento,
podemos chamar assim, sinto-me em isolamento social na casa da minha filha
porque fui testada positiva com o COVID-19.
Ironia do destino.
A mãe sempre ausente por causa do trabalho, mas que sempre buscou um olhar e
um gesto de carinho aos filhos, agora nesse momento, está em isolamento na casa
da filha.
Daí vem a recompensa do tempo longínquo e de árdua labuta: meu filho mesmo
ausente fisicamente agora muito presente nas redes sociais.
Como temos conversado. Eu e meus filhos a respeito de tudo. Para completar com
um genro querido e uma neta muito amada
Deus é perfeito e este tempo é Dele.
Foi necessário o Vírus para que eu tivesse tempo para sentir e abraçar os amigos
virtualmente.
E mais uma vez a generosidade humana está me rodeando.
Quanto amigos queridos do passado do movimento estudantil, do nosso Sindicato,
da nossa UNIPEC, das nossas associações, do nossos CRCs do CFC, vem a minha
memória nestes dias de isolamento.
Quantas lutas. A caminhada foi longa e com altos e baixos, e cheias de desafios a
serem superados.
Tudo valeu a pena.
Se tivesse que repetir seria da mesma forma.
O que realmente precisamos é ter ética, zelo e Amor a família e comprometimento
com o que fazemos.
Feliz dia das mães!
E breve estaremos de volta.
Fiquem em casa!
 
Vitória Maria da Silva



 
Incentivada por minha mãe Jadir Benedito de Oliveira, fiz o curso de Técnico em
Contabilidade no Instituto Santa Rosa no Rio de Janeiro, para poder ir trabalhar
com o papai.
 
Em seguida me graduei em Filosofia pela Universidade do Estado da Guanabara,
hoje UERJ.
 
Algum tempo depois me graduei em Ciências Contábeis e Administração na
Faculdade Moraes Junior.
 
Através do incentivo de meus pais, principalmente de meu pai Ivo Malhães de
Oliveira, envolvi-me mais diretamente nas Entidades Contábeis,  e no estudo
aprofundado do Código de Ética do Profissional Contador, à época, do Contabilista,
por entender que nós, Profissionais Contábeis, precisamos ter comprometimento e
responsabilidade com as informações contábeis corretas, verdadeiras para que as
tomadas de decisões dos gestores públicos ou privados, sejam as mais confiáveis.
Exercer o magistério foi uma grande realização pessoal. 
 
Poder transmitir o valor da nossa Profissão, do nosso Código de Ética, da
importância das Entidades Contábeis, Conselhos Regional e Federal, Sindicatos,
Associações, Academias foi muito gratificante, assim como incentivar os jovens a
participar das Entidades e exercer a profissão com Integridade e Honestidade.
 
Como mulher e primeira Presidente feminina do nosso CRCRJ, deixo uma
mensagem de estímulo a todas Profissionais Contábeis, tanto as que estão
iniciando sua carreira como aquelas que já desempenham essa nobre Profissão,
para que trabalhem sempre visando o fortalecimento da nossa Profissão, o
reconhecimento do valor dos nossos Profissionais e a parceria com nosso colegas
masculinos, pois Juntos seremos cada vez Mais Fortes.
 
É importante ressaltar que com o apoio da minha família, meus pais Ivo Malhães de
Oliveira e Jadir Benedito de Oliveira; meu marido Braz Antônio Gesualdi; meus
filhos Marco Antônio Gesualdi e Marcelo de Oliveira Gesualdi; e meus netos Rafael
Mondaini Gesualdi, Nicolas Fernando Tinoco Pereira, Téo de Oliveira Gesualdi e
Lis de Oliveira Gesualdi, posso dizer que me realizei tanto profissional quanto
pessoalmente.
 
Diva Gesualdi



 
Ser mãe é Divino
 
É ter em suas mãos uma responsabilidade enorme de cuidar de seres tão
pequenininhos, e aos poucos dar a educação inerente ao papel de mãe mesmo, não
a educação da escola, passando os ensinamentos para que cresçam respeitando o
próximo, sendo honestos, trabalhadores, tendo conexão com Deus para ter forças
para passar por momentos difíceis e agradecer nas horas alegres e felizes. 
 
Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade que meu pai tinha, aos
quinze anos (naquela época era permitido). Aos dezoito, já assumia grande parte
das tarefas do escritório. Sempre tive o apoio muito forte dele, para que me
tornasse uma profissional de qualidade. 
 
Aos 27 anos me casei, e, frutos desta união nasceram meus filhos Samir e Samira. A
nossa empresa contábil muitas vezes era o lugar de convívio pra eles, interagindo
com os funcionários que lhes ajudavam nos estudos. Aquele ambiente era a
segunda casa deles, tanto foi assim que os dois abraçaram a profissão e hoje são
CONTADORES. 
 
Foram mais longe do que eu imaginava, em especial o meu filho Samir, que além da
contabilidade buscou o direito e a administração de empresas como complemento
profissional, conseguiu alçar voos profissionais além da nossa empresa contábil,
atuando como vogal da Jucerja, Presidente do Conselho Fiscal do Sebrae e a mais
honrosa função ao meu ver que é o de presidir o nosso CRCRJ.
 
Acho que fui bem sucedida na formação deles como seres humanos, pois se
preocupam com o bem estar do próximo, me auxiliando como diretores e
conselheiros de um Orfanato que com muito orgulho presido em Campo
Grande/RJ há mais de 34 anos. Sem o apoio e a atuação deles, não seria capaz de
conduzir essa obra de amor aos desassistidos. 
 
Também tenho a honra que ser mãe adotiva de mais três grandes seres humanos,
Bira, Gilmar (in memoriam) e Luciano. 
 
Acho que o convívio do Samir e da Samira com eles, mostrou o quão importante é
dividir o que temos e amar sem distinção quem não tem o nosso sangue também.
 Ao final podemos resumir que ser mãe é dar carinho, amor, orientação, dedicação
e princípios morais, não importando se são filhos naturais ou do coração.
 
Jucéia Barbosa
 



Esperamos que todos os Profissionais da
Contabilidade possam desfrutar deste e-book
junto com suas mães, ainda que à distância,
visando resguardar aqueles que amamos!

 
Feliz dia das mães! 

 
Comissão da Mulher Contabilista CRCRJ 

Realização: Comissão da Mulher Contabilista CRCRJ. 
Produção Thamires Christine Menezes Gualter.


