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Fábula do Cachorro Velho
Uma velha senhora foi para um safári na África e levou seu
velho vira-lata com ela.
Um dia, caçando borboletas, o velho cão, de repente, deu-se
conta de que estava perdido.
Vagando a esmo, procurando o caminho de volta, o velho cão
percebe que um jovem leopardo o viu e caminha em sua
direção, com intenção de conseguir um bom almoço.
O cachorro velho pensa:
-Oh, oh! Estou mesmo enrascado! Olhou à volta e viu ossos
espalhados no chão por perto. Em vez de apavorar-se mais
ainda, o velho cão ajeita-se junto ao osso mais próximo, e
começa a roê-lo, dando as costas ao predador.
Quando o leopardo estava a ponto de dar o bote, o velho
cachorro exclama bem alto:
-Cara, este leopardo estava delicioso! Será que há outros por
aí?
Ouvindo isso, o jovem leopardo, com um arrepio de terror,
suspende seu ataque, já quase começado, e se esgueira na
direção das árvores.
-Caramba! Pensa o leopardo, essa foi por pouco! O velho viralata quase me pega!
Um macaco, numa árvore ali perto, viu toda a cena e logo
imaginou como fazer bom uso do que vira: em troca de
proteção para si, informaria ao predador que o vira-lata não
havia comido leopardo algum…
E assim foi rápido, em direção ao leopardo. Mas o velho
cachorro o vê correndo na direção do predador em grande
velocidade, e pensa:
-Aí tem coisa!
O macaco logo alcança o felino, cochicha-lhe o que interessa e
faz um acordo com o leopardo.
O jovem leopardo fica furioso por ter sido feito de bobo, e diz:
-Aí, macaco! Suba nas minhas costas para você ver o que
acontece com aquele cachorro abusado!
Agora, o velho cachorro vê um leopardo furioso, vindo em sua
direção, com um macaco nas costas, e pensa:
-E agora, o que é que eu posso fazer?
Mas, em vez de correr (sabe que suas pernas doídas não o
levariam longe…), o cachorro senta, mais uma vez dando
costas aos agressores, e fazendo de conta que ainda não os viu,
e quando estavam perto o bastante para ouvi-lo, o velho cão
diz:
-Cadê o safado daquele macaco? Estou com fome! Eu o
mandei buscar outro leopardo para mim!
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COMUNICADOS A CLIENTES:
 Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
nos índices que medem a inflação. Este reajuste se
torna necessário em virtude de: reajustes salariais,
diversos reajustes da Energia Elétrica, Telefonia,
Material de Escritório, Combustível...
Juntamente com o reajuste, estamos fazendo ajustes
entre volume de serviço e o honorário. Nos
colocamos à disposição de todos os Clientes para
qualquer esclarecimento sobre os valores lançados
no Recibo do Escritório;
 Dia 10/07, Festa “Julhina” no NR Contábil.
Durante todo o dia, serão servidos a todos que
comparecerem ao Escritório, comes e bebes típicos
da época;
 Entre os meses de abril e maio foram alterados
os valores de contribuição ao INSS (mínimo R$
415,00 e teto R$ 3.038,99). O Cliente que desejar
aumentar seu salário deverá entrar em contato com
escritório (Marcio) para solicitar sua alteração e
determinar o novo valor. É importante esclarecer
que não existe mais classe salarial e que cada
contribuinte pode recolher de acordo com sua renda
e vontade;
 Dia 09 de julho é feriado estadual (Dia do
Soldado Constitucionalista).
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

Moral da história: não mexa com cachorro velho… Idade e
habilidade se sobrepõem à juventude e intriga.

Sabedoria só vem com idade e experiência!

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

