INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 154
DICAS PARA SUA EMPRESA:
Sonhos de Criança
Fiquei sabendo que você cresceu
E já não acredita mais em Papai Noel.
Como pôde esquecer-se daquele tempo de criança,
Onde a fantasia reinava ?
O tempo em que você, antes de se deitar,
Colocava seu sapatinho na janela
E acordava cedinho, na esperança de encontrar
O presente que Papai Noel lhe deixaria ?
Hoje, seus sonhos são outros...
Cadê a "sua " criança ?
Perdeste-a ao longo da vida ?
Não estará ela escondidinha no seu coração ?
Procure-a !
Ela ainda vive dentro de você !
Não deixe que seus sonhos morram !
A fantasia nos faz viver, sonhar, desejar...
Coloque seu sapatinho na janela !
Faça seu pedido !
Talvez ele demore um pouco a se realizar
Mas a vida já te ensinou que tudo tem seu tempo
E você já aprendeu a esperar, a ter paciência...
Já aprendeu que, se seu pedido não se realizar,
Pode já ser um grande presente,
Pois, nem tudo que queremos é para o nosso bem
Então, pegue seu sapatinho da esperança
Coloque-o na janela do desejo
E aguarde para que seus sonhos
Se tornem realidade.
Depois sorria, compreenda, dê pulos
E agradeça seu presente de Natal!
E seja muito, muito Feliz!!!!!!!!!!!

Que o Natal seja um momento de união entre as
pessoas da família, empresa... que o ano 2007 seja
repleto de alegria e realizações.
São os desejos de todos da Equipe NR Contábil
Horário Especial do Comércio:
Dezembro de 2006 de 04 a 24
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00hs
Sábados: das 09:00 às 18:00hs
Dia 08 (Feriado): das 09:00 às 17:00hs
Domingos 17 e 24: das 09:00 às 17:00hs
Dia 23: das 09:00 às 21:00hs
Dia 26: Fechado
Dia 30: das 09:00 às 18:00hs
Janeiro de 2007:
Dia 02: fechado

DEZEMBRO/2006

IMPORTANTE!!
O Escritório estará
fechado de 21/12/2006
a 01/01/2007 em
virtude de férias
coletivas.
COMUNICADOS A CLIENTES:
•

Neste mês, até 18/12/2006, como em todos os anos,
estaremos recebendo a TAXA DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO;

•

A 2ª parcela do 13º Salário deverá ser paga até
20/12/2006;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem
multa, até 20/12/2006;

•

Nos dias 28 e 29 de dezembro estaremos recolhendo
as Notas Fiscais e recebendo o INSS 12/2006.

A empresa ganhadora da calculadora sorteada entre
as empresas que devolveram as avaliações foi:
TRIÂNGULO MOTO
O sorteio foi efetuado na presença do cliente:
Wilson João de Almeida

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

