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EDIÇÃO: 184
DICAS PARA SUA EMPRESA
O Homem e o Mundo
Um cientista vivia preocupado com os problemas do
mundo, e estava resolvido a encontrar meios de
melhorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca
de
respostas
para
suas
dúvidas.
Certo dia, seu filho de sete anos invadiu seu laboratório,
decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso com
a interrupção tentou que o filho fosse brincar em outro
lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, o pai
procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho, com o
objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se
com um mapa do mundo, bem o que procurava! Com o
auxilio da tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e,
junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho
dizendo:
- Você gosta de quebra-cabeça? Então eu vou lhe dar o
mundo para você consertar. Aqui está o mundo todo
quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho!
Faça tudo sozinho.
Calculou que a criança levaria dias para recompor o
mapa. Passadas algumas horas, ouviu a voz que o
chamava calmamente: - Pai, pai, já fiz tudo. Consegui
terminar sozinho!
Em princípio o pai não deu crédito às palavras do filho.
Seria impossível na sua idade ter conseguido recompor
um mapa que jamais havia visto. Sem acreditar, o
cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de
que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua
surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços
haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria
possível? Como o menino havia sido capaz?
- Se não sabia como era o mundo, meu filho, como
conseguiu?
- Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você
tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro
lado havia a figura de um homem. Quando você me deu
o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi
aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e
comecei a consertar o homem, que eu sabia como era.
Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi
que havia consertado o mundo.
Moral da estória: A sabedoria de uma criança mostra
que somente o homem pode melhorar ou piorar o mundo
em que vive. Pense nisso!!

JUNHO/2009
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, etc...
Juntamente com o reajuste, estamos fazendo ajustes
entre volume de serviço e os honorários. Nos colocamos
à disposição de todos os Clientes para qualquer
esclarecimento sobre os valores lançados no Recibo do
Escritório;
 A partir deste mês, o valor cobrado a título de
elaboração do livro-caixa foi somado com o valor dos
honorários. Assim, esses valores deixam de ser
apresentados separadamente no recibo;
 Em Fevereiro/2009, foram alterados os valores de
contribuição ao INSS (mínimo R$ 465,00 e teto R$
3.218,90). O Cliente que desejar aumentar seu salário
deverá entrar em contato com o 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 09/07/2009 é feriado estadual (Dia do Soldado
Constitucionalista);
 No dia 10/07/2009, haverá Festa “Julhina” no NR
Contábil. Durante todo o dia, serão servidos comes e
bebes típicos a todos os clientes que comparecerem ao
Escritório.

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

