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Piquenique das tartarugas...
Uma família de tartarugas decidiu sair para um
piquenique. As tartarugas, sendo naturalmente
lentas, levaram 7 anos preparando-se para o passeio.
Passados 6 meses, após acharem o lugar ideal,
ao desembalarem a cesta de piquenique,
descobriram que estavam sem sal.
Então, designaram a tartaruga mais nova para
voltar à casa e pegar o sal, por ser a mais rápida.
A pequena tartaruga lamentou, chorou e
esperneou.
Concordou em ir, mas com uma condição:
que ninguém comeria até que ela retornasse.
Três anos se passaram... Seis anos...e a
pequenina não tinha retornado. Ao sétimo ano de
sua ausência, a tartaruga mais velha já não
suportando mais a fome, decidiu desembalar um
sanduíche.
Nesta hora, a pequena tartaruga saiu de trás
de uma árvore e gritou:
-Viu! Eu sabia que vocês não iam me esperar.
Agora que eu não vou mesmo buscar o sal!
Na nossa vida as coisas acontecem mais ou
menos da mesma forma.
Desperdiçamos nosso tempo esperando que as
pessoas vivam à altura de nossas expectativas.
Ficamos tão preocupados com o que os outros
estão fazendo que deixamos de escrever nossa
própria história.
Como disse Mário Quintana:
'O pior dos problemas da gente é que ninguém
tem nada com isso.'
Viva sua vida e deixe de se preocupar com a
opinião e o interesse dos outros por você. 'O sucesso
parece estar ligado à ação. Pessoas bem-sucedidas
mantêm-se ativas. Elas cometem erros, mas não
desistem.'

 Nos meses de maio e junho entregamos a
declaração de Imposto de renda das Empresas que
será cobrada no próximo recibo;
 As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO);
 Os comprovantes de pagamentos: Água, Luz,
Telefone, Guias de Imposto, Rescisão de Contrato e
Recibo de Férias devem ser enviados ao Escritório
sem falta;


Cliente, muitas vezes, a única prova do
pagamento do imposto é a própria guia, devidamente
autenticada, ou o comprovante emitido pelo Banco
ou Internet Banking. Mantenha as guias organizadas
e envie-nos para contabilização. Não se esqueça: é
imprescindível o comprovante de pagamento
impresso para contabilização.

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.
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

(Texto extraído da Revista Crescimento Pessoal e Motivação)

'Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina...'

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

