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DICAS PARA SUA EMPRESA

ECO DA VIDA
Um pequeno garoto e seu pai caminhavam pelas
montanhas.
De repente o garoto cai, se machuca e grita:
- Aai!!!
Para sua surpresa, escuta a voz se repetir em algum
lugar da montanha:
- Aai!!!
Curioso pergunta: - Quem é você?
Recebe como resposta: - Quem é você?
Contrariado grita: - Seu covarde!!!
Escuta como resposta: - Seu covarde!!!
Olha para o pai e pergunta aflito: - O que é isso?
O pai sorri e fala: - Meu filho, preste atenção!!!
Então o pai grita em direção a montanha: - Eu
admiro você!
A voz responde: - Eu admiro você!
De novo o homem grita: - Você é um campeão!
A voz responde: - Você é um campeão!
O garoto fica espantado sem entender nada.
Então o pai explica:
As pessoas chamam isso de ECO , mas na verdade
isso é a vida.
Ela lhe dá de volta tudo que você diz ou faz.
Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas
ações.
Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor
no seu coração.
Se você quer mais responsabilidade da sua equipe,
desenvolva a sua responsabilidade.
Se você quer mais tolerância das pessoas, seja mais
tolerante.
Se você quer mais alegria no mundo, seja mais
alegre.
Tanto no plano pessoal quanto no profissional, a
vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela.
SUA VIDA NÃO É UMA COINCIDÊNCIA;
SUA VIDA É A CONSEQÜÊNCIA DE VOCÊ
MESMO!!!

COMUNICADOS A CLIENTES:
 Laudo de Vistoria de Bombeiro: Empresas com
área construída superior a 100 m² ou que tenham
atividades consideradas perigosas estão obrigadas a
manter Laudo de Vistoria de Bombeiro, dentro do prazo
de validade, afixado no estabelecimento. Para renovação
consulte o Escritório;
 Neste mês de fevereiro os autônomos/profissionais
liberais deverão recolher a Contribuição Sindical;
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física: a
partir de março, estaremos iniciando os trabalhos de
preparação/ execução. Comece a reunir os documentos
(extratos,
recibos,
médicos,
documentos
de
compra/venda de veículos e imóveis).
 Esclarecemos a todos que, no período do Carnaval,
não existe nenhum feriado previsto em lei. Portanto,
muitas Empresas que param neste período costumam
compensar esses dias/horas;
 Cliente: não pague guias ou boletos em favor de
Sindicatos ou Associações sem consultar o Escritório.

ATENÇÃO!
VENCIMENTO SIMPLES NACIONAL ALTERADO
NOVAMENTE:
excepcionalmente referente às competências: Dezembro/2008
e Janeiro/2009, conforme tabela:
Competência
dez/08
jan/09
fev/09

Vencimento
13/02/2009
13/03/2009
13/03/2009

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
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Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

