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Uma saída brilhante
Um homem que estava desempregado entra num
concurso de uma multinacional de computadores
para ser faxineiro.O gerente de RH o entrevista, faz
um teste (varrer o chão) e lhe diz:
- O serviço é seu. Dê-me seu e-mail e eu lhe enviarei
a ficha pra preencher e a data e hora em que deverá
se apresentar para o serviço.
O homem, desesperado, responde que não tem
computador e muito menos e-mail.
O gerente diz que lamenta, mas, se não tiver e-mail,
virtualmente não existe, e, como não existe, não
pode ter o trabalho.
O homem sai, desesperado, sem saber o que fazer.
Tem somente R$ 10,00 no bolso. Então, decide ir ao
supermercado e comprar uma caixa de 10 quilos de
tomates. Bate de porta em porta vendendo os
tomates a quilo, e, em menos de duas horas,
consegue duplicar o capital. Repete a operação mais
três vezes e volta para casa com R$ 60,00.
Verifica que pode sobreviver dessa maneira e
dedica-se a isso. Sai de casa cada dia mais cedo e
volta cada dia mais tarde e assim triplica ou
quadruplica o dinheiro a cada dia.
Pouco tempo depois, compra uma perua, depois
troca por um caminhão e pouco tempo depois chega
a ter uma pequena frota de veículos para
distribuição.
Passados cinco anos, o homem é dono de uma das
maiores distribuidoras de alimentos dos Estados
Unidos.
Pensando no futuro da sua família, decide comprar
um seguro de vida. Chama um corretor, acerta um
plano e quando a conversa acaba, o corretor lhe
pede o e-mail para enviar a proposta.
O homem diz que não tem e-mail.
Curioso, o corretor comenta:
- O senhor não tem e-mail e chegou a construir este
império. Imagine o que você seria se tivesse e-mail!!
O homem pensa e responde:
- Seria faxineiro da multinacional de computadores...
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COMUNICADOS A CLIENTES:
 Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
nos índices que medem a inflação. Este reajuste se
torna necessário em virtude de: reajustes salariais,
diversos reajustes da Energia Elétrica, Telefonia,
Material de Escritório, Combustível...
Juntamente com o reajuste, estamos fazendo ajustes
entre volume de serviço e o honorário. Nos
colocamos à disposição de todos os Clientes para
qualquer esclarecimento sobre os valores lançados
no Recibo do Escritório.
 Dia 07/07, Festa “Julhina” no NR Contábil.
Durante todo o dia, serão servidos a todos que
comparecerem ao Escritório, comes e bebes típicos
da época.
 Entre os meses de abril e maio foram alterados os
valores de contribuição ao INSS (mínimo R$ 350,00
e teto R$ 2801,56). O Cliente que desejar aumentar
seu salário, deverá entrar em contato com escritório
(Marcio) para solicitar sua alteração e determinar o
novo valor. É importante esclarecer que não existe
mais classe salarial e que cada contribuinte pode
recolher de acordo com sua renda e vontade.

Dia 16 de junho o escritório permanecerá
fechado por motivo de compensação.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

 (19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30 Hs

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo
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