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DICAS PARA SUA EMPRESA

Fábula da convivência
Há milhões de anos, durante a era glacial, quando parte de nosso
planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos
animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por
não se adaptarem às condições.
Foi então que uma grande quantidade de porcos-espinhos, numa
tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir
juntando-se mais e mais.
Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos
juntos, bem unidos, agasalhavam uns aos outros, aqueciam-se
mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso.
Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir
os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes
forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou
morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos.
Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos
seus semelhantes. Doíam muito...
Mas essa não foi a melhor solução! Afastados, separados, logo
começaram a morrer de frio, congelados. Os que não morreram
voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com
cuidado, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma
certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver
sem magoar, sem causar danos e dores uns nos outros.
Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial.
Sobreviveram.
É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio!
É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar!
É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração!
É fácil apertar as mãos, difícil é reter o calor!
É fácil conviver com pessoas, difícil é formar uma equipe!
(Autor desconhecido)

Para sermos uma equipe, "precisamos descobrir a
alegria de conviver"
(Carlos Drummond de Andrade)

ATENÇÃO
Se sua empresa adquire produtos de grandes
empresas (Souza Cruz...) fique atento, pois as
mercadorias chegarão acompanhadas do documento
chamado DANFE, o qual conterá os dados da Nota
Fiscal. Através desse documento a Empresa ou o
Escritório poderá imprimir a Nota Fiscal dessas
mercadorias. Esse documento, geralmente impresso
em folha branca, diferente do formulário da NF, e deve
ser enviado ao Escritório.

MARÇO/2008
COMUNICADOS A CLIENTES:
 Todo o proprietário/ sócio de empresa, está
obrigado a entregar a Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física referente ao ano de 2007. Por
esse motivo, estamos comunicando aos clientes que
no mês de março de 2008 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;
 Dependentes: nome, data de nascimento e CPF;
 Recibos de despesa médica e escolar;
 Número do Título de Eleitor;
 Recibo de entrega da Declaração anterior.
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

