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EDIÇÃO: 181
DICAS PARA SUA EMPRESA

Capacidade de Realização
Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e
isolados. Os trabalhadores estendiam suas roupas surradas no
varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que
sobrava das refeições.
Todos que viviam ali trabalhavam na roça do Sinhozinho, um
homem rico e poderoso que, dono de muitas terras, exigia que
todos trabalhassem duro e pagava por isso.
Um dia chegou ali um novo empregado.
Era um jovem agricultor em busca de trabalho.
Recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar
enquanto trabalhasse ali.
O jovem, vendo aquela casa suja e largada, resolveu dar-lhe
vida nova. Pegou uma parte de suas economias, foi até a cidade
e comprou algumas latas de tintas. Chegando em casa, em suas
horas vagas, cuidou da limpeza, lixou e pintou as paredes com
cores alegres e brilhantes, e colocou flores nos vasos.
Aquela casa limpa e arrumada chamava a atenção de todos que
passavam.
O jovem, sempre alegre, trabalhava feliz na fazenda.
Os outros trabalhadores lhe perguntavam:
- Como você consegue trabalhar feliz sempre cantando com o
pouco dinheiro que ganhamos?
O jovem olhou para os amigos e disse:
- Bem, este trabalho, hoje é tudo que eu tenho. Ao invés de
blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Não é justo
que agora que estou aqui fique reclamando.
Eu aceitarei e farei com capricho e amor aquilo que aceitei
fazer.
Os outros olharam admirados. Como ele pode pensar assim?
Afinal, acreditavam ser vítimas das circunstâncias,
abandonados pelo destino.
O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo chamava a atenção do
Sinhozinho, que passou a observar à distância os passos dele.
Um dia Sinhozinho pensou:
- Alguém que cuida com tanto cuidado e carinho da casa que
emprestei, cuidará também com o mesmo capricho da minha
fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e
preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda.
Sinhozinho foi até a casa do rapaz e, após tomar café fresco,
ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda.
O rapaz prontamente aceitou.
Seus amigos agricultores novamente foram perguntar-lhe:
- O que faz com que algumas pessoas sejam bem-sucedidas e
outras não?
E ouviram com atenção a resposta:
“ NÃO EXISTE REALIDADE, EXISTE NO HOMEM A
CAPACIDADE DE REALIZAR”

MARÇO/2009
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 2008. Por esse motivo, estamos
comunicando aos clientes que no mês de março de 2009
iniciaremos o atendimento/entrevista. 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$ 60,00 – SIMPLES
R$ 90,00 – MÉDIA
R$ 170,00 – DIFÍCIL
À COMBINAR – 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.
 Estamos entregando o informe de Rendimentos para quem
atingiu o valor mínimo para Declaração de Imposto de Renda e
para aqueles que tiveram imposto retido na fonte. Os demais que
necessitarem desse informe, deverão nos solicitar.
 As empresas do ramo do comércio que pretendam trabalhar
nos feriados de 2009, estão obrigadas a solicitar autorização dos
Sindicatos e remunerar seus empregados conforme acordo
Sindical. A falta dessa autorização pode resultar em multa e/ou
fechamento, caso haja fiscalização.
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

