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DICAS PARA SUA EMPRESA
A FÁBULA DA RÃ E DO ESCORPIÃO
E A REFORMA TRIBUTÁRIA
O fogo iniciava feroz e avassalador. Na margem do
largo rio, que rodeava a floresta, encontram-se dois
inimigos figadais: a rã e o escorpião.
Rápida e jovial, a rã prepara-se para o salto nas águas
salvadoras. O escorpião – que não sabe nadar –
aterroriza-se ante a morte certa, ou estorricado pelas
chamas ou impiedosamente tragado pelas águas revoltas.
Esperto, e num esforço derradeiro, implora o escorpião:
— Bela rã, leva-me nas tuas costas na travessia do rio!
— Não confio em ti! Teu ferrão é inclemente e mortal,
responde a rã.
— Jamais tamanha ingratidão. Ademais, se eu te picar,
morte certa para nós dois.
— É verdade, pensou a bondosa rã. Então suba!
E lá se foram, irmanados e felizes. No entanto, no meio
da travessia, a rã é atingida no dorso por uma impiedosa
ferroada. Entremeando dor e revolta, trava o derradeiro
diálogo:
— Quanta maldade! – exclama a rã, contorcendo-se.
Não vês que morreremos os dois?!
— Sim, responde o escorpião, mas esta é a minha
natureza!
A natureza dos governantes – não importa o espectro
ideológico – é o ímpeto arrecadatório. A carga de
impostos, taxas e contribuições, nos últimos dez anos,
saltou de 26% para 36,45% do PIB. Estudiosos da
matéria já fizeram as contas: irá a 41% se vingar o atual
texto da Reforma Tributária.
Mas, voltemos à nossa fábula: convincente e bom-debico, tal qual o escorpião, o político repete a velha
toada: “Com a Reforma Tributária, estamos promovendo
maior justiça fiscal e social”.
Ingênua tal qual a rã, a população resigna-se diante dos
nobres argumentos e suporta estoicamente sobre os seus
ombros um Estado que lhe abocanha quatro meses e
meio de trabalho por ano.
Texto adaptado do original de Prof. Jacir J. Venturi

COMUNICADOS A CLIENTES:
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 e saúde, estão sujeitas à renovação anual da
Licença da Vigilância Sanitária. A empresa que desejar
renovar a licença, 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
(PPRA/PCMSO/LTCAT)
com
a
consequente emissão de documentos (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
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30 Hs

“Só não podemos escapar da morte e dos impostos. E só
a primeira não dá para piorar”.
(Walt Rostow, consultor norte-americano).

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

