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Formigas e cigarras
Na célebre fábula contada pelo francês Jean de La Fontaine
no século XVII, formigas e cigarras jogavam em times
opostos. Odiavam-se por serem espelhos da fraqueza alheia.
A formiga, com sua dificuldade de desfrutar a existência,
vivia sobrecarregada de trabalho. A cigarra fazia o que
gostava, mas não tinha senso de profissionalismo que lhe
garantisse a sobrevivência. As duas viviam muitas
frustrações.
É importante constatar que, quer nosso estilo de trabalhar seja
parecido com o das formigas, quer com o das cigarras,
podemos aprender a integrar o prazer ao profissionalismo.
Chegou a hora de criar uma nova geração de profissionais: as
formigas “cigarradas” ou as cigarras “formigadas”. Formigas
e cigarras apenas são muito chatas. Umas carregam folhas
eternamente e as outras pedem mesada o tempo todo.
Em nossa sociedade, os executivos bem-sucedidos, as
formigas, ficam morrendo de inveja das cigarras, que ganham
pouco, mas curtem a vida a mil. As cigarras, porém, também
ficam morrendo de inveja dos executivos bem-sucedidos, que
estão sempre subindo profissionalmente.
As duas têm muito a aprender uma com a outra em vez de
morrer de inveja. Ninguém precisa ficar trocando farpas e
ironias. Como sempre, a saída é aprender algo com quem nos
incomoda... Você se identifica mais com a formiga bemsucedida ou com a cigarra feliz? Se você se vê como uma
formiga, já pensou em trabalhar cantando? Você se vê como
uma cigarra? Então que tal profissionalizar-se em sua arte de
cantar?
Integrar competência e prazer fará com que o profissional
aproveite cada minuto do seu trabalho. Esse é o grande
desafio para quem pretende ser a alma do negócio.
As 10 regras do trabalho:
1. Acorde e pense no seu objetivo.
2. Relembre todos os dias seu principal objetivo e seus
objetivos secundários.
3. Lembre-se de tudo que já conquistou para seguir no seu
caminho planejado.
4. Pense nas ações que já realizou e que já renderam
resultados para alcançar seu objetivo principal.
5. Respire fundo e oxigene sua mente para ter mais um dia a
favor do que projetou para sua vida.
6. Durante o dia coloque em prática tudo aquilo que já definiu
como estratégia.
7. Sempre que possível, compartilhe com amigos suas
conquistas.
8. Peça ajuda sempre que precisar.
9. Quando for dormir, sinta a sensação de que o que já fez
contribuiu para seus objetivos.
10. Respire e agradeça ao criador por tudo o que você realizou
durante este dia e durma com a consciência tranqüila de que
você está realizando sua missão neste planeta.

Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes que
cooperaram com o escritório nos meses de março e
abril, comparecendo e providenciando toda a
documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nas
datas marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros e falhas. Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se você, Cliente NR, não teve o atendimento que
merecia (estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões);
 Até 30 de junho as Empresas do ramo de
alimentação/ higiene sujeitas à licença da Vigilância
Sanitária deverão renovar o seu alvará. A Empresa
que desejar renová-lo, favor comunicar à Nádia no
Escritório.
A Renovação está sujeita ao pagamento de taxa,
conforme o ramo de atividade;
 Os Clientes que desejarem aumentar seu salário
de contribuição para o INSS, favor comunicar ao
Márcio no Escritório;
 As Empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos programas de saúde
ocupacional (PPP/ASO);
 Neste mês de maio, como em todos os anos, os
honorários são reajustados de acordo com os índices
de Inflação do período e volume de serviços.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!
 (19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

Este artigo faz parte do livro “Os segredos dos campeões” de Roberto Shinyashiki.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

