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DICAS PARA SUA EMPRESA
Heróis de verdade

COMUNICADOS A CLIENTES:

Você já reparou que vivemos, hoje, uma época em que todos sabem
tudo, têm todas as respostas e ganham todas?
Todo mundo é super-herói.
É muito provável que você mesmo se sinta exigido em ser um.
Um pai perfeito, uma mãe dedicada, um profissional imbatível.
Heróis de verdade
O drama é que, hoje em dia, o mundo exige que as pessoas busquem
freneticamente o sucesso, e o menor deslize pode ser punido com o
desprezo.
Parece que, se a pessoa não for sensacional em tudo o que faz, será
um perdedor.
E mais: nesse mundo de aparência e ostentação, em que o dinheiro
está sendo mais valorizado do que os sentimentos, as pessoas se
encontram mas não se relacionam, trabalham mas não se realizam e,
principalmente, vivem sem conhecer a própria alma.
As pessoas tentam ser super-heróis e acabam se tornando
superdepressivos.
Na tentativa de parecer ser e ter o máximo, acabam vivendo com o
mínimo...
O resultado dessa busca neurótica é um vazio insaciável.
Porque ninguém consegue viver na ilusão de ser o máximo por muito
tempo.
Uma hora a máscara cai e o super-herói volta a ser simplesmente um
ser humano.
No entanto, existem pessoas que seguem seu coração e acordam
felizes com a oportunidade de viver mais um dia.
Pois a plenitude da vida está na descoberta de quem somos e no
aprendizado corajoso de ser quem somos.
Afinal, assumir nossos objetivos exige muita coragem em um mundo
que quer definir o que é sucesso.
Assumir nossos sentimentos exige muita coragem em uma sociedade
que nos pressiona para estarmos sorrindo o tempo todo.
Assumir nossos erros exige muita coragem em um mundo que parece
feito de pessoas que sempre ganham todas...
Mas tenho certeza de que, se todos acreditarmos, poderemos
construir um mundo em que possamos simplesmente seguir nossas
vocações, sem nos preocuparmos em competir todos os dias das
nossas vidas.
Pense nas pessoas que, com ações generosas, nos mostram um
caminho possível de realizações, sem necessidade de machucar
ninguém, nem a si mesmas.
Chamo essas pessoas de heróis de verdade.
Gente comum, que consegue se realizar com muita simplicidade, sem
barulho nem fogos de artifício.
Que não abre mão de seus valores e cria os filhos com alegria e
dignidade.
Que não precisa gritar em sua empresa para serem escutada.
Gente que não foge de sua vocação para ganhar mais dinheiro.
São pessoas que, em vez de se mirar em celebridades e buscar o
sucesso a qualquer preço, constroem sua vida baseada nas ordens de
seu coração.
Pessoas que valorizam a essência e não as aparências.

 Todo o proprietário/ sócio de empresa e/ou
responsável por APM escolar, está obrigado a
entregar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física referente ao ano de 2006. Por esse motivo,
estamos comunicando aos clientes que no mês de
março de 2007, iniciaremos o atendimento/ entrevista
dos Clientes. Os Clientes deverão agendar seu horário
e trazer todos os documentos na data e horário
marcados.
TABELA DE PREÇOS
(DE ACORDO COM GRAU DE DIFICULDADE E
AJUSTES NECESSÁRIOS)

R$ 50,00 – SIMPLES
R$ 85,00 – MÉDIA
R$ 130,00 – DIFÍCIL
R$ 175,00 – MUITO DIFÍCIL
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 Escrituras de seus imóveis;
 Extratos Bancários (Informe Anual);
 Documentos de seus veículos;
 Nome e data de nascimento dos dependentes;
 Recibos de despesa médica e escolar;
 Número do Título de Eleitor.
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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