INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 156
DICAS PARA SUA EMPRESA
01 - Seja ético
A vitória que vale a pena é a que aumenta sua dignidade
e reafirma valores profundos.
Pisar nos outros para subir desperta o desejo de vingança.
02 - Estude sempre e muito
A glória pertence àqueles que têm um trabalho especial para
oferecer.
03 - Acredite sempre no amor
Não fomos feitos para a solidão.
Se você está sofrendo por amor, está com a pessoa errada ou
amando de uma
forma ruim para você.
Caso tenha se separado, curta a dor, mas se abra para outro
amor.
04 - Seja grato(a) a quem participa de suas conquistas
O verdadeiro campeão sabe que as vitórias são alimentadas
pelo trabalho em
equipe. Agradecer é a melhor maneira de deixar os outros
motivados.
05 - Eleve suas expectativas
Pessoas com sonhos grandes obtêm energia para crescer.
Os perdedores dizem: "isso não é para nós".
Os vencedores pensam em como realizar seu objetivo.
06 - Curta muito a sua companhia
Casamento dá certo para quem não é dependente.
07 - Tenha metas claras
A História da Humanidade é cheia de vidas desperdiçadas:
amores que não geram relações enriquecedoras, talentos que
não levam
carreiras ao sucesso, etc.
Ter objetivos evita desperdícios de tempo, energia e dinheiro.
08 - Cuide bem do seu corpo
Alimentação, sono e exercício são fundamentais para uma
vida saudável.
Seu corpo é seu templo.
Gostar da gente é deixar as portas abertas para os outros
gostarem também.
09 - Declare o seu amor
Cada vez mais devemos exercer o nosso direito de buscar o
que queremos (sobretudo no amor).
Mas, atenção: elegância e bom senso são fundamentais.
10 - Amplie os seus relacionamentos profissionais.
Os amigos são a melhor referência em crises e a melhor fonte
de oportunidades na expansão.
Ter bons contatos é essencial em momentos decisivos.
11 - Seja simples
Retire da sua vida tudo o que lhe dá trabalho e preocupação
desnecessários.
12 - O amor é um jogo cooperativo
Se vocês estão juntos é para jogar no mesmo
Texto por Roberto Shinyashiki

FEVEREIRO/2007
COMUNICADOS A CLIENTES:

 Laudo de Vistoria de Bombeiro: Empresas
com área construída superior a 100 m² ou que
tenham atividades consideradas perigosas estão
obrigadas a manter Laudo de Vistoria de
Bombeiro dentro do prazo de validade, afixado
no estabelecimento;
 Esclarecemos a todos que, no período do
Carnaval, não existe nenhum feriado previsto
em lei. Portanto, muitas Empresas que param
neste período costumam compensar esses
dias/horas;
 Neste mês de fevereiro os autônomos/
profissionais liberais deverão recolher a
Contribuição Sindical;
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física: a partir de março, estaremos iniciando os
trabalhos de preparação/execução. Comece a
reunir os documentos (extratos, recibos
médicos, documentos de compra/venda de
veículos e imóveis);
 Nos dias 19 e 20 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

