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Um membro de um determinado grupo ao
qual prestava serviços regularmente, sem
nenhum aviso, deixou de participar.
Após algumas semanas, o líder do grupo
decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O
líder encontrou o homem em casa sozinho,
sentado diante de um brilhante fogo.
Supondo a razão para a visita, o homem deulhe boas-vindas, conduziu-o a uma grande
cadeira perto da lareira e ficou quieto esperando.
O líder se fez confortável mas não disse nada. No
silêncio sério, contemplou a dança das chamas
em torno da lenha ardente.
Após alguns minutos, o líder examinou as
brasas, cuidadosamente apanhou uma brasa
ardente e deixou-a de lado. Então voltou a sentarse, e permanecendo silencioso e imóvel. O
anfitrião prestou atenção a tudo, fascinado e
quieto.
Então diminuiu a chama da solitária brasa,
houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou
de vez. Logo estava frio e morto.

Neste mês, o Escritório completa 22 anos de
fundação.
É momento de agradecer a sua confiança e rever a
nossa prestação de serviços.
Por isso, estou enviando a todo Cliente um
formulário de avaliação dos serviços prestados pelo
escritório. Peço sua gentileza, preenchendo e
devolvendo-o no próximo contato que tiver com um
funcionário NR Contábil.
Não há necessidade de identificação no envelope da
avaliação. Apenas destaque o cupom e devolva-o
separadamente para concorrer a um brinde
especial.
A sua avaliação é fundamental para o
aprefeiçoamento dos serviços prestados pelo
Escritório.
Um Abraço!

NR NR Contábil
Nelson Roberto Quartarolo
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

 (19) 3425-1488

Nenhuma palavra tinha sido dita desde o
cumprimento inicial. O líder antes de se preparar
para sair, recolheu a brasa fria e inoperante e
colocou-a de volta no meio do fogo.
Imediatamente começou a incandescer uma vez
mais com a luz e o calor dos carvões ardentes em
torno dela.

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

Quando o líder alcançou a porta para partir,
seu anfitrião disse: "Obrigado tanto por sua visita
quanto pelo sermão. Eu estou voltando ao
convívio do grupo".

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo
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