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DICAS PARA SUA EMPRESA
Uma linda mensagem...

Certa vez, um homem caminhava pela praia numa
noite de lua cheia.
Pensava desta forma: se tivesse um carro novo,
seria feliz;
Se tivesse uma casa grande, seria feliz;
Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz;
Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz,
Neste momento, tropeçou em uma sacolinha cheia
de pedras.
Ele começou a jogar as pedrinhas uma a uma no
mar e, a cada vez, dizia:
Seria feliz se tivesse...
Assim o fez até que ficou somente com uma pedra
na sacolinha. Decidiu guardá- la.
Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha
tratava-se de um diamante muito valioso.
Você imagina quantos diamantes ele jogou ao mar
sem parar para pensar?
Assim são as pessoas... jogam fora seus preciosos
tesouros por estarem esperando o que acreditam ser
perfeito ou sonhando e desejando o que não têm,
sem dar valor ao que têm perto delas.
Se olhassem ao redor, parando para observar,
perceberiam quão afortunadas são.
Muito perto de si está sua felicidade.
Cada pedrinha deve ser observada... pode ser um
diamante valioso.
Cada um de nossos dias pode ser considerado um
diamante precioso, valioso e insubstituível.
Depende de cada um aproveitá-lo ou lançá-lo ao
mar do esquecimento para nunca mais recuperá-lo.
Você, como anda jogando suas pedrinhas?
(que podem ser namorados, amigos, trabalho e até
mesmo seus sonhos).
A morte não é a maior perda da vida.
A maior perda da vida é o que morre dentro de nós
enquanto vivemos.

SETEMBRO/2006
COMUNICADOS A CLIENTES:
 A partir deste mês, as pessoas que não estavam
obrigadas e que não entregaram a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano de
2005 deverão entregar a Declaração de Isento através
da Lotérica, Correio ou Internet. A não entrega
provocará o cancelamento do CPF;
 Neste mês de Setembro estaremos executando a
conferência das Guias de tributos e contribuições que
serão apresentadas a todos os Clientes no próximo
mês;
 Outubro é o mês do Dissídio Coletivo dos
Empregados no Comércio. Por isso, antes de demitir
algum funcionário sem justa causa, no mês de
setembro, entre em contato com o Escritório, pois
isso acarretará uma multa no valor de um salário
mensal do empregado demitido;
 As Empresas devem afixar em local visível os
seguintes cartazes:
Nota Fiscal – Peça a sua
Sonegar é crime!
Procon
Empresa Optante pelo Simples
Bebida Alcoólica é Prejudicial à saúde
Cliente NR: na falta de algum desses, entre em
contato com o Escritório!
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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