INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 186

AGOSTO/2009
COMUNICADO A CLIENTES:

DICAS PARA SUA EMPRESA
Paradoxo do tempo
"Nós bebemos demais, gastamos sem critérios.
Dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito
mais tarde, acordamos muito cansados, lemos muito
pouco, assistimos TV demais e raramente estamos
com Deus.
Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos
valores.
Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos
frequentemente.
Aprendemos a sobreviver, mas não a viver;
adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos
anos.
Fomos e voltamos à Lua, mas temos dificuldade em
cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos
o Espaço, mas não o nosso próprio.
Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas
melhores.
Limpamos o ar, mas poluímos a alma; dominamos o
átomo, mas não nosso preconceito; escrevemos mais,
mas aprendemos menos; planejamos mais, mas
realizamos menos.
Aprendemos a nos apressar e não a esperar.
Construímos mais computadores para armazenar
mais informação,
produzir mais cópias do que nunca, mas nos
comunicamos cada vez menos.
Estamos na era do 'fast-food' e da digestão lenta; do
homem grande, de caráter pequeno; lucros acentuados e
relações vazias.
Essa é a era de dois empregos, vários divórcios,
casas chiques e lares despedaçados.
Um momento de muita coisa na vitrine e muito
pouco na despensa.
Uma era que leva essa carta a você e que te permite
dividir essa reflexão ou simplesmente clicar 'delete'.
Lembre-se de passar tempo com as pessoas que ama,
pois elas não estarão aqui para sempre.
Lembre-se de dar um abraço carinhoso em seus pais,
num amigo, pois não lhe custa um centavo sequer.
Lembre-se de dizer 'eu te amo' à sua/ a seu
companheira(o) e às pessoas que ama, mas, em primeiro
lugar, se ame... se ame muito.
Um beijo e um abraço curam a dor quando vêm de lá
de dentro.
Por isso, valorize sua família e as pessoas que estão
ao seu lado, sempre!"
George Carlin

 A Emissão de notas fiscais é obrigatória. Pedimos aos
Clientes a gentileza de preparar as notas fiscais da Empresa o
mais rápido possível, pois temos pouco tempo para processar e
recolher tributos;
 Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto a Receita Federal até setembro/2009.

 Informações Úteis:
Documentos necessários para Admissão de empregados, que devem ser
enviados ao Escritório para o devido Registro:
- Ficha admissional preenchida com dados do empregado (solicitar na NR ou
imprimir do site: www.nrecontabil.com.br)
- Carteira de Trabalho (atual e antiga) – original;
- 01 (uma) foto 3x4 – recente;
- Cópia do R.G.;
- Cópia do CPF;
- Cópia Título de Eleitor;
- Cópia da Carteira de habilitação;
- Cópia do Certificado de Alistamento Militar ou Reservista
- Cópia do Comprovante de residência;
- Cópia da Certidão de casamento;
- Cópia da(s) Certidão(dões) de Nascimento do(s) Filho(s) Menor (es);
- Cópia da(s) caderneta(s) de vacinação do(s) filhos atualizada;
- Declaração de freqüência escolar para crianças de 7 a 14 anos;
- Ata judicial de pensão alimentícia;
- Atestado de saúde Ocupacional;

 A partir do mês de Setembro diversas empresas estão
convocadas a participar do programa “Nota Fiscal
Paulista”.
Esse programa torna obrigatória a anotação do CPF ou
CNPJ na Nota Fiscal, quando solicitado pelo cliente, e o
envio das informações contidas nas Notas Fiscais emitidas
para o Governo Estadual, através da internet.
Os Clientes que estarão obrigados a cumprir essa obrigação
acessória serão convocados para reunião na NR Contábil.

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

