INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 163
DICAS PARA SUA EMPRESA
“Se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira vocação, imagine a
seguinte cena:
Você está olhando pela janela, não há nada de especial no céu,
somente algumas nuvens aqui e ali.
Aí chega alguém que também não tem nada para fazer e pergunta:
- Será que vai chover hoje?
Se você responder “com certeza”
… a sua área é Vendas:

SETEMBRO/2007
COMUNICADOS A CLIENTES:
 A partir deste mês, as pessoas que não estavam
obrigadas e que não entregaram a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Fisíca referente ao ano de
2006 deverão entregar a Declaração de Isento
através da Lotérica, Correio ou Internet. A não
entrega provocará o cancelamento do CPF;

O pessoal de Vendas é o único que sempre tem certeza de tudo.
Se a resposta for “sei lá, estou pensando em outra coisa”
… então a sua aérea é Marketing:
O pessoal de Marketing está sempre pensando no que os outros
não estão pensando.
Se você responder “sim, há uma boa probabilidade”
… você é da área de Engenharia:
O pessoal da Engenharia está sempre disposto a transformar o
universo em números.
Se a resposta for “depende”
… você nasceu para Recursos Humanos:
Uma área em que qualquer fato sempre estará na dependência de
outros fatos.
Se você responder “ah, a meteorologia diz que não”
… você é da área de Contabilidade:
O pessoal da Contabilidade sempre confia mais nos dados no que
nos próprios olhos.
Se a resposta for “sei lá, mas por via das dúvidas eu trouxe um
guarda-chuvas” :
Então seu lugar é na área Financeira que deve estar sempre bem
preparada para qualquer virada de tempo.
Agora, se você responder “não sei”…
há uma boa chance que você tenha uma carreira de sucesso e acabe
chegando a diretoria da empresa.

 Neste mês de Setembro estaremos executando a
conferência das Guias de tributos e contribuições
que serão apresentadas a todos os Clientes em
breve;
 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;
 ICMS - diferencial de alíquota: foi
regulamentado pelo Estado de São Paulo, o
pagamento do diferencial de alíquota do ICMS
sobre mercadoria proveniente de outro Estado.
Portanto, toda Empresa optante pelo Simples
Nacional que comprar mercadorias de outro Estado
deverá pagar, a diferença entre o ICMS já recolhido
por seu fornecedor, em outro Estado e o valor
devido dentro do Estado de São Paulo.

De cada 100 pessoas, só uma tem a coragem de responder “não sei”
quando não sabe.
Os outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta,
seja ela qual for, para qualquer situação.

CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

“Não sei” é sempre uma resposta que economiza o tempo de todo
mundo,

 (19) 3425-1488

e pré-dispõe os envolvidos a conseguir dados mais concretos antes
de tomar uma decisão.

Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br

Parece simples,
mas responder “não sei” é uma das coisas mais difíceis de se
aprender na vida corporativa.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30 Hs

Por quê?
Eu sinceramente “não sei”.
(Antonio Ermírio de Moraes - Revista Exame)

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

