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DICAS PARA SUA EMPRESA
O Quilômetro Extra
Há pessoas que vivem "se economizando".
Fazem apenas e tão somente a sua "tarefa".
Não se comprometem nem um pouco além
da sua "súmula básica de atribuições"
e o que foi" estritamente estipulado no contrato".
Não andam nem um quilômetro extra
e por isso não têm sucesso, não vencem na vida.
Andar o quilômetro extra, acredite, é o grande segredo dos vencedores.
E isto é fácil de compreender.
São muito poucas pessoas que andam esse quilômetro extra
e justamente nesse quilômetro a "estrada" (da vida) é mais vazia.
Sendo mais vazia, com menos "tráfego",
essas pessoas podem "correr mais",
desenvolver uma velocidade maior e, portanto,
chegar sempre na frente, chegar sempre primeiro ao sucesso.
Pessoas que não andam o quilômetro extra
vivem no trânsito congestionado, onde estão todos os "comuns"
e mesmo os "medíocres".
Vivem portanto dando "trombadas" nas outras pessoas
e podem mesmo ficar "paradas" nesse congestionamento
chegando sempre tarde, sempre atrasadas.
E como estão (e são) atrasadas,
são pessoas nervosas, irritadas, com baixa criatividade e inovação.
Nesta semana, gostaria que você fizesse uma auto-análise
e visse se você também não é o tipo
que vive no congestionamento das pessoas comuns que se economizam
e que não andam o quilômetro extra que leva ao sucesso.
Lembre-se:
num mundo competitivo e dinâmico em que vivemos,
a velocidade é essencial.
E só poderemos imprimir velocidade à nossa vida
quando a estrada é segura,
livre e sem congestionamentos que nos fazem perder "tempo".
Pense nisso.

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!

Ande o "quilômetro extra" !

 (19) 3425-1488

Vá além!

Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br

EMPRESAS DO COMÉRCIO:
Abertura em alguns feriados é permitida desde que
cumpram o acordo firmado pelos sindicatos da
categoria, quanto à remuneração dos empregados
que trabalham nessas datas, e pague as
contribuições Assistencial e Sindical 2009 ao
sindicato Patronal. A empresa enquadrada no
Simples Nacional não teria que pagar tais
contribuições. No entanto, para liberar o acordo, o
sindicato exige o pagamento.

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

