INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO:166

DEZEMBRO/2007

DICAS PARA SUA EMPRESA:
NATAL E ANO NOVO

IMPORTANTE!!
O Escritório estará
fechado de 21/12/2007
a 31/12/2007 em
virtude de férias
coletivas.

Um momento doce
e cheio de significado para a nossa vida.
É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a
vida e tudo que a cerca.
É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e cheia
de esperança que mora dentro de nossos corações.
É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre, que
nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser
humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que
possui.
Noite cristã, onde a alegria invade nossos corações trazendo a
paz e a harmonia.
O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar
voltado para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo
dentro de seu coração.
Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o
significado da palavra amor, que traga raios de luz que
iluminem o seu caminho e transformem o seu coração a cada
dia, fazendo com que você viva sempre com muita felicidade.
Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos
e retomar o caminho para uma vida cada vez mais feliz.
Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida que,
de fato, queremos ser plenamente felizes.
Que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua
plenitude, como se fosse o último.
Que queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da
vida a cada instante.
Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de
novo.
Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os
seus sonhos!

Feliz Natal e um 2008 repleto de realizações.
São os desejos de toda a Equipe NR.
Horário Especial do Comércio:
Dezembro de 2007 de 06 a 24
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00hs
Sábados: das 09:00 às 18:00hs
Dia 08 (Feriado): das 09:00 às 18:00hs
Dia 22(sábado): das 09:00 às 20:00hs
Dia 23 (Domingo): das 09:00 às 18:00hs
Dia 24: das 09:00 às 17:00hs
Dia 26: Fechado
Dia 29: das 09:00 às 18:00hs
Dia 31: das 08:00 às 15:00hs
Janeiro de 2008:
Dia 02: fechado

•

COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, até 18/12/2007, como em todos os anos,
estaremos recebendo a TAXA DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO;

•

A 2ª parcela do 13º Salário deverá ser paga até
20/12/2007;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem
multa, até 20/12/2007;

•

Nos dias 27 e 28 de dezembro estaremos recolhendo
as Notas Fiscais.

•

Nos dias 02 e 03 estaremos entregando as guias e
holerites.

As empresas ganhadoras das calculadoras sorteadas entre
as empresas que devolveram as avaliações foram:
1º - Hidráulica Zanin
2º - E.E.I. Turma do Mickey
3º - Rezenflex
O sorteio foi efetuado na presença da cliente:
Julia Fernandes Bernardino

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

