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DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

Estrela de brilho próprio

Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes que
cooperaram com o escritório nos meses de março e
abril, comparecendo e providenciando toda a
documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nasa
datsa marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros, falhas...Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se porventura você, Cliente, não teve o atendimento
que esperava es estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões.

O mundo dos sensacionais é um mundo de cópias.
A pessoa que quer ser o máximo sempre acha que o
melhor caminho é a imitação. Lógico, é o mais fácil.
Contudo, é uma escolha que nunca leva ao
verdadeiro sucesso. O sucesso consistente é
construído por você, sendo você mesmo!
Hoje, em todos os setores da vida humana, temos
poucas pessoas genuínas, pois a maioria quer ser
outra pessoa.
Ser você é simplesmente ser verdadeiro. Realizar
seu talento talvez não lhe garanta fortuna, mas
certamente não deixa você desperdiçar o que existe
de mais especial dentro de você: o seu talento.
No mercado, por exemplo, é comum a prática de
observar as empresas que têm os melhores
desempenhos em suas áreas. Pois as que estão no
topo podem dar algumas idéias interessantes para as
outras. Até aí, tudo bem. Realmente, precisamos
aprender com os outros. A questão se complica
quando uma empresa tenta implantar o que as outras
fizeram, desconsiderando as diferentes condições
que existem em cada uma .
È como se o elefante tentasse copias o macaco só
porque o macaco está ganhando muito dinheiro.
Então, o elefante começa a querer ser como o
macaco. Começa a viver nas árvores como o
macaco. Depois de um tempo, o elefante fica
faminto e frustrado, sem energia vital para realizar
ser verdadeiros talentos e sua vocação. E o pior: cai
da árvore, que não suporta seu peso.
Há também empresas que copiam tanto umas às
outras que acabam parecendo todas iguais. Porém as
que fazem sucesso de verdade são as que inovam e
se reinventam.


Até 30 de junho as Empresas no ramo de
alimentação/ higiene sujeitas à licença da Vigilância
Sanitária deverão renovar o seu alvará. A Empresa
que desejar renova-lo, favor comunicar à Nádia no
Escritório.
A Renovação está sujeita ao pagamento de taxa,
conforme o ramo de atividade.

Os Clientes que desejarem aumentar seu
salário de contribuição para o INSS, favor
comunicar o Márcio no Escritório.

As Empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos programas de saúde
ocupacional (PPP/ASO)

Neste mês de maio, como em todos os anos,
os honorários são reajustados de acordo com os
índices de Inflação do período e ajustes de acordo
com o volume de serviços
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

 (19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br

È preciso muita coragem para seguir o coração.
Por Roberto Shinyashiki

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo
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