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FÁBULA MODERNA
Uma galinha achou alguns grãos de trigo e disse a seus
vizinhos:
“Se plantarmos este trigo, teremos pão para comer. Alguém
quer me ajudar a plantá-lo?”
“Eu não”, disse a vaca.
“Nem eu”, emendou o pato.
“Eu também não”, falou o porco.
“Eu muito menos” completou o bode.
“Então eu mesma planto”, disse a galinha.
E assim o fez. O trigo cresceu alto e amadureceu em grãos.
“Quem vai me ajudar a colher o trigo?” quis saber a galinha.
“Eu não”, disse o pato.
“Não faz parte de minhas funções”, disse o porco.
“Não depois de tantos anos de serviço”, exclamou a vaca.
“Eu perderia o seguro-desemprego”, disse o bode.
“Então eu mesma colho”, falou a galinha, e colheu o trigo.
Finalmente chegou a hora de preparar o pão.
“Quem vai me ajudar a preparar o pão?”, disse a galinha.
“Só se me pagarem hora extra”, falou a vaca.
“Eu não posso por em risco meu auxílio-doença”, emendou o
pato.
“Eu fugi da escola e nunca aprendi a fazer pão”, disse o
porco.
“Caso só eu ajude, é discriminação”, resmungou o bode.
“Então eu mesma faço”, exclamou a pequena galinha. Ela
assou cinco pães, e pôs todos numa cesta para que os vizinhos
pudessem ver.
De repente, todo mundo queria pão, e exigiu um pedaço.
Mas a galinha simplesmente disse: “Não! Eu vou comer os
cinco pães sozinha”.
“Lucros excessivos!”, gritou a vaca.
“Sanguessuga capitalista!”, exclamou o pato.
“Eu exijo direitos iguais”, bradou o bode.
O porco, esse só grunhiu.
Eles pintaram faixas e cartazes dizendo “Injustiça" e
marcharam em protesto contra a galinha, gritando
obscenidades.
Quando eu agente do governo chegou, disse à galinhazinha:
“Você não pode ser assim egoísta”.
“Mas eu ganhei esse pão com meu próprio suor”, defendeu-se
a galinha.
“Exatamente”. Disse o funcionário do governo.
“Essa é a beleza da livre empresa. Qualquer um aqui na
fazenda pode ganhar o quanto quiser. Mas sob nossas
modernas regulamentações governamentais, os trabalhadores
mais produtivos têm que dividir o produto de seu trabalho
com os que não fazem nada”.
E todos viveram felizes para sempre, inclusive a pequena
galinha, que sorriu e cacarejo: “eu estou grata”, “eu estou
grata”.
Mas os vizinhos sempre se perguntavam por que a galinha
nunca mais fez um pão.

JULHO/2006
COMUNICADOS A CLIENTES:
 Dia 09 de julho é feriado estadual (Dia do
Soldado Constitucionalista).
 Nos meses de maio e junho entregamos a
declaração de Imposto de renda das Empresas que
será cobrada no próximo recibo.
 As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, ASO).
 Os comporvantes de pagamentos: Água, Luz,
Telefone, Guias de Imposto, Rescisão de Contrato,
Recibo de Férias deverão ser enviados ao Escritório
sem falta .

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.

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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