INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 150

AGOSTO/2006

DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

Procura - se . . .

 As Empresas que ficam com as guias para fazer o
recolhimento de Impostos ou Contribuições através
da rede bancária deverão enviá-las sem falta ao
Escritório para controle, contabilização e arquivo;

Pessoa que saiba ser melhor do que
parecer . . .
. . . que amar não é apenas um
sentimento, é o jeito de tratar a pessoa
amada . . .
. . . que quando um dos dois perde, todos
perderam juntos . . .
. . . que saiba chorar de saudade
. . . que saiba que é melhor uma derrota
honesta do que um vitória sem
escrúpulos . . .
. . . que saiba que pedir desculpas
engrandece a alma . . .
. . . que saiba aprender com o sorriso de
uma criança . . .
. . . que fale de Deus com alegria no
coração
Procura-se uma pessoa simples, com
olhar aberto e coração grande,
Um Herói de verdade . . .
Esse tipo de gente que não precisa de
aplausos para ter uma noite de sono em
paz.

Texto baseado no livro “Heróis de Verdade”

 As Empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos programas de saúde
ocupacional (PPP, PCMSO, PPRA, ASO...).
Geralmente, há necessidade de contratação de
serviços de Empresas especializadas. A Fiscalização
já está notificando e até multando Empresas que não
mantém os programas ocupacionais acima. Pedimos
às Empresas que queiram regularizar tal situação para
que entrem em contato conosco.
 A Emissão de notas fiscais é obrigatória. Pedimos
aos Clientes que preparem as notas fiscais da
Empresa o mais rápido possível, pois temos pouco
tempo para processar e recolher tributos;
 Os proprietários de imóvel rural deverão entregar
a Declaração de ITR junto à Receita Federal até
setembro/2006;

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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