Feliz dia dos
Pais!

Ser pai é entender que, por mais que não
tenha uma ligação física momentânea com
aquele pequeno ser, o amor é instantâneo.
Os pais são os melhores e maiores
incentivadores de seus filhos. É com eles
que aprendemos que competição não é
ruim e que é preciso aprender a perder e,
principalmente, a ganhar.
Com eles aprendemos que força não é
somente física, mas também emocional,
quando estão dispostos a enfrentar
grandes desafios para que seus filhos
tenham orgulho e admiração por eles!
São eles que, muitas vezes, ainda que
exaustos e preocupados pelas pressões do
dia a dia, chegam em casa e dizem que está
tudo bem, para que sua família tenha bons
momentos junta.
Ser pai é entender que as mães sempre
levam o crédito, mas sem o seu suporte
elas não conseguiriam realizar um trabalho
tão bem feito.
Por todas essas razões, a Comissão da
mulher Contabilista editou esse e-book. O
intuito é que possamos desfrutar de lindas
histórias
de
pais,
profissionais
da
contabilidade, que nos mostram que é
possível conciliar uma bela carreira com a
mais nobre missão que é ser Pai.
Esperamos que aproveitem muito a nossa
homenagem com seus pais.

Feliz dia dos Pais!
Ilan Renz
Coordenadora da Comissão da Mulher
Contabilista

Eu vejo a figura paterna como algo muito forte na construção da
personalidade de um ser humano, um grande pilar para a família. E essa
importância, é claro, é extensível aos avôs.
Meu avô era auditor fiscal do Estado e, quando minha mãe fez 18 anos, ele
abriu o escritório de contabilidade que temos hoje. Foi ele que construiu a
profissional que ela é, ensinando, orientando, indicando o caminho certo.
Aos 27 anos, ela se casou com meu pai, que também acabou indo trabalhar
no escritório, por ser advogado, com uma atividade complementar.
Eu cresci vendo o escritório, todos atuando juntos, e não poderia ter outro
caminho a não ser dar continuidade a esse trabalho tão bonito. Por isso, o
profissional que eu sou hoje vem muito disso: aprender com os acertos e
buscar melhorar sempre, pois o ser humano está em constante evolução.
Hoje, sendo pai, vejo exatamente isso: como é importante você ser exemplo
para alguém – e ainda mais para seus filhos!
Meu maior desafio diário é educar minhas filhas, demonstrando como o
trabalho enobrece, mostrando o reconhecimento que recebo pela minha
atuação e como é importante ser útil para o próximo.
A família é a célula primária de uma sociedade saudável.
Feliz dia dos pais!
Samir Nehme

Ser pai realmente é um presente divino.
Apesar de toda a dedicação que a nossa profissão exige, o tempo com os
filhos é o momento da premiação por toda a batalha do dia a dia.
Sempre tento demonstrar a eles minha paixão pela profissão.
Sou a segunda geração de contador da minha família e espero ter nos
meus filhos a terceira... e, quem sabe, venham netos no futuro para a
quarta geração de contadores!
Feliz dia dos Pais a todos os profissionais da contabilidade.
Vitor Hugo Gonçalves

Dia dos Pais e filhos!
Ser filho do meu pai, Nazareno Mansur, me deu enorme visão de caráter e
responsabilidade. Comecei a trabalhar cedo. Ao longo da minha juventude,
trilhei o caminho de colaborar sempre com meus pais. E minha afinidade com a
profissão contábil veio destes sentimentos nobre, que é “caráter e
responsabilidade”.
Não diferente, tenho feito o mesmo com os meus queridos filhos, Renata e
Miguel, na certeza de que a formação do “ser humano ético” é a soma destes
dois sentimentos. Em meu papel de pai, acrescento o meu amor e dedicação
que dou aos dois, sempre com muito diálogo e exemplo.
Por isso, neste dia dos Pais quero reiterar aos dois, Renata e Miguel, o meu
amor profundo e incondicional, com a certeza de que estarei sempre ao lado
deles, apoiando no limite, para que eles tenham independência e segurança
em suas vidas!
“Tempo,” implacável, o Senhor de todas as verdades!
Renato Mansur

Ser pai, assim como ser mãe, nunca é uma tarefa muito fácil, quando temos
consciência de nosso papel de educadores e da missão divina que nos é
delegada.
Não é só jogar bola com o filho ou brincar de boneca com a filha. Ser pai é algo
mais sublime. É ser exemplo de decência, de bons princípios, de moralidade.
É ser, acima de tudo, humano e ter consciência que seu exemplo vai
contaminar gerações. É deixar os filhos fazerem sua escolhas, apenas os
orientando.
É ser trabalhador e zelar, não só pelo futuro dos seus como também, mas
também deixar um legado de trabalho, sabedoria e amor ao próximo.
Ao pai cabe integrar o filho ou a filha à sociedade. É quem, muitas vezes,
mostra o caminho a seguir. É deixar pegadas, deixar belos feitos.
A todos os pais que têm consciência de sua importância e têm respeito por sua
missão, fica aqui nossa admiração, nosso respeito e nosso aplauso.
Luiz Carlos Melim

O MAIOR AMOR DO MUNDO
Ser pai me fez perceber o quanto a vida é maravilhosa. O amor que sinto pela
minha pequena é imensurável, é algo inspirador e que se renova a cada dia.
Minha filha é, sem dúvidas, o combustível que me faz levantar diariamente
para trabalhar, é a luz que ilumina o meu caminho e minha vida. É quem me
mostra que preciso caminhar, pois tenho uma pequenina que depende da
minha atenção, do meu trabalho, da minha companhia e, principalmente, de
todo o meu amor.
A paternidade me auxilia no desenvolvimento da minha atividade profissional,
pois percebo que preciso me dedicar a cada dia para ser exemplo para minha
filha e deixar um legado para que, no futuro, ela tenha referência de valores,
educação, e, principalmente, para que saiba que a vida se resume às coisas
mais simples: valorização e respeito pelas pessoas.
Um dia, espero que eu possa ser para minha filha tudo o que meu pai é e
representa para mim, meu pai é meu ídolo!
Rafael Machado

No início da década de 1980, cursando Administração de Empresas, ao ter a matéria de
Contábeis senti uma grande afinidade, corroborando com o resultado de todos os testes
de aptidão que fiz e que sempre me indicaram para profissões de exatas, que a
contabilidade se encaixa perfeitamente.
Após me formar em administração, ingressei no curso de Ciências Contábeis e decidi,
então, me candidatar para uma vaga de trainee na Arthur Andersen, onde fui aprovado e
permaneci por 21 anos, de trainee a sócio, até a sua extinção em 2002. Na sequência,
ingressei na Ernest & Young onde tive o desafio e a honra de liderar o escritório do Rio de
Janeiro e permaneci por 18 anos, até o último dia 30 de junho de 2020, quando me
aposentei das minhas atividades como sócio de auditoria.
Nessa profissão conheci minha esposa, com quem sou casado há 35 anos, e tivemos um
filho, Renato, nascido no ano de 1988, logo após minha promoção a gerente de auditoria.
Meu filho, hoje com 32 anos, vivenciou diversas fases de minha vida profissional, sendo
testemunha de meu êxito profissional, o qual teve como respaldo incondicional os
princípios da competência, do compromisso e da ética. A profissão em auditoria me
proporcionou conhecer dezenas de países, atendendo a diversos clientes ao redor do
mundo, de ascender social e profissionalmente e, acima de tudo, de ter conseguido tudo
isso fazendo sempre a “coisa certa”. Nessa profissão também colecionei compadres e
muitos amigos, que me cercam até hoje. Meu filho, como disse, pôde testemunhar
minha conduta pessoal e profissional, o que, com certeza, serviu de base e exemplo para
a sua constituição como homem e profissional.
No dia de minha aposentadoria recebi centenas de mensagens de subordinados,
concorrentes, sócios, enfim, de amigos. Todas elas exaltando a influência positiva que
tive na vida de várias pessoas e da retidão de minha conduta. Isso me trouxe enorme
conforto pessoal, mas o mais importante para mim foi que senti muito orgulho nos olhos
de meu irmão, minha esposa e, o mais importante, do meu filho.
Afinal, esse sempre foi o meu objetivo; ser motivo de orgulho para meus pais e minha
família.
Mauro Moreira

Paternidade e exercício profissional
O papel da paternidade vem sendo mais que oferecer colo.
Não se trata de invadir a atuação da mãe, mas de coparticipar da criação.
Não há mais espaço para a ideia de ajudar; o trabalho é conjunto, dividido.
Ser pai é estar junto desde a gestação, pois o amor incondicional já vem daí.
Pode ser considerado um status de pessoa mais dedicada, mais responsável.
Nossa sociedade demanda mais papais com essas características:
Envolvimento na educação;
Crescimento saudável (hábitos, atitudes, comportamento);
Boa dosagem de tempo entre família e trabalho.
Enfim, pai precisa fazer de tudo, então que tal:
Ser bom no planejamento;
Evitar a procrastinação;
Ser tão criativo quanto possível;
Ser amigo do conhecimento;
E, claro, reservar um bom tempo para descanso.
Bom dia dos pais a todos.
Luiz Antonio Leal

Como sabemos, o ser humano tem seu
valor específico nas linhas da própria
vida, sendo necessário viver em
sociedade, verdade essa que não se
pode esquecer.
O homem que se afirma pela ação
bem
direcionada,
conquista
resistência para perseverar na busca
das
metas
que
estabelece,
amadurecendo a consciência ética de
responsabilidade e dever; precisando
saber aonde chegar antes de
encontrar o melhor caminho.
Os meus queridos filhos, Sandra Lúcia
(in memorium), Rilton, Ricardo e o
Rodrigo me deram, e continuam
estimulando, o direcionamento a
seguir em busca do desenvolvimento
da atividade profissional que exerço,
aos
quais
muito
agradeço
a
oportunidade
desta
paternidade
ativa.
Da mesma forma, o momento é
oportuno
de
prestar,
uma
homenagem
(in
memorium)
à
maternidade que fortalece e inspira
esta paternidade ativa.
Ril Moura

Lembrar desta data é um ato de carinho e amor...
Eu já não tenho meu pai vivo, mas comemoro a data com minha mulher,
minhas filhas e minha neta.
O simbolismo desta data é importante para conforto de um momento
difícil que atravessamos neste mundo, pois não me lembro de outro
momento parecido no qual a sociedade mundial tenha convivido.
Precisamos ter fé e paz de espírito para atravessar estes momentos de
dificuldades.
Ressalto que há algum tempo que participo da Gestão do CRCRJ e tenho
procurado usar os melhores princípios de boa governança, ética e a melhor
conduta para questões que regem os bons princípios de convivência entre
nós, Conselheiros e Técnicos da entidade, que dia a dia dão seus melhores
esforços em suas atividades.
Que Deus nos proteja, para que possamos fazer o melhor sem sacrificar
nossas atividades profissionais.
Destaco que parabenizo a Comissão da Mulher por essa atitude de buscar
dados para uma homenagem especial aos pais.
A todos os pais, Conselheiros, funcionários, e profissionais o meu sincero
respeito e um forte abraço no coração de cada um.
Jorge Ribeiro

2020, um ano que ficará para a história. Não pela pandemia do novo coronavírus,
mas pela oportunidade que tive em estar junto aos meus filhos. Foram dias e dias,
até aqui, inenarráveis.
Foram aulas de manhã, aulas pela tarde, provas, trabalhos. Ufa! Mas, também
houve os cafés da manhã, os almoços, os lanches da tarde, os jantares, jogos,
assistir series e filmes todos juntinhos.
Ah! Isso não tem preço!
Pude conviver com aqueles que são a razão da minha felicidade. Mas, sem deixar
de esquecer, sequer por um segundo, da minha primogênita, esta já em outro
patamar, longe, porém, muito perto pelo amor que eu sinto por ela.
No domingo, dia 9 de agosto, é dia dos pais e então, mesmo pelo contato virtual,
estaremos todos reunidos, no momento em que considero muito especial e que
muito agradeço a Deus, acima de tudo, de poder estar presente com eles.
Por fim, eu gostaria de deixar registrado nestas linhas o grande amor e orgulho
que tenho de ser o pai destes maravilhosos filhos: Beatriz, Antonio Pedro,
Bernardo e Nicolas. Que Deus me proporcione muitos e muitos anos para que eu
possa comemorar muitos e muitos outros dias dos pais, mas com convívio dos
meus filhos.
Antonio Ranha

Antes de mais nada, agradeço o convite. É com muita satisfação que venho,
através desse depoimento, expor como a paternidade auxiliou no meu
desenvolvimento profissional.
Ser pai é uma das missões mais nobres do mundo. É ter o senso de
responsabilidade de cuidar, ensinar e desenvolver o filho. A contribuição do
meu pai na minha escolha profissional foi evidente e absoluta. Ele tinha um
escritório contábil, junto com a minha mãe, e eu cresci vivenciando as
experiências dele como contador. Foi ele que me impulsionou a fazer um
ensino médio técnico em contabilidade e depois dar sequência na faculdade de
Ciências Contábeis.
Trabalhamos juntos no início, porém, em 2003, tomei a decisão de seguir meu
próprio caminho, abrindo a Confiare Assessoria Contábil. De todo modo, o
escritório fundado pelo meu pai segue suas atividades com a minha irmã e mãe
na liderança.
A paternidade é construída no dia a dia e nos atualiza sobre o ranking de
prioridades da vida. É como na nossa vida profissional, momento em que
desenvolvemos a habilidade em ser multitarefas. É ter o hábito de acordar
cedo todos os dias (sim, incluindo finais de semana e feriados). É ter disciplina.
Hoje, como contador, CEO fundador da Confiare e pai, procuro passar todas as
experiências adquiridas para o meu filho, Daniel Andrade dos Santos, e é
gratificante ver essa conexão entre as gerações.
Arnaldo dos Santos Júnior

Os pais são grandes exemplos, inclusive na profissão que os filhos
seguem:

O papai auditor se orgulha de ver a
realização da filhota militar ao longo
desses anos, sempre trabalhando
com contabilidade.
Feliz dia dos pais!
Francisco Eduardo

Marlos Freitas e Sérgio Freitas
Contabilidade de pai para filho

Que todos os depoimentos aqui
presentes possam inspirar boas
recordações e momentos felizes nos
Profissionais da Contabilidade.
Feliz dia dos Pais!
Comissão da Mulher Contabilista CRCRJ

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

