INFORMATIVO

NR NR Contábil
EDIÇÃO: 187
DICAS PARA SUA EMPRESA:
José era um bom homem, trabalhador e honesto, que
trabalhava na mesma empresa há mais de quinze anos.
Trabalhava nesta empresa também, Pedro, que apesar de ali
estar somente há três anos, já se encontrava num posto de
chefia e ganhava o dobro de José. José, sabendo disto, foi
conversar com o seu patrão, pois achou aquilo errado.
Chegando na Diretoria da empresa, foi prontamente atendido
pelo patrão e já perguntou a este porque Pedro, que trabalhava
ali a pouco tempo já tinha subido de posto e ganhava mais que
ele. José, que nunca perdera hora de trabalho e nunca
desobedecera uma ordem, jamais tinha sido sequer promovido.
O patrão, sem responder ainda à pergunta, pediu a José:
- José, amanhã, depois do almoço, quero dar uma sobremesa
diferente aos funcionários. Por favor, vá até o mercado aí em
frente e veja se tem abacaxi.
José foi e voltou em alguns minutos. O patrão perguntou:
- E então, tem abacaxi?
- Tem, sim senhor.
- E qual é o preço de cada abacaxi?
- Ah, isso eu não perguntei, não senhor.
- Bom, e tem quantia suficiente para todos os funcionários?
- Isso eu também não sei, mas se o senhor quiser eu volto lá e
pergunto.
- Não, José. Obrigado! Você já cumpriu a sua obrigação.
O patrão, então, pediu para José esperar ali mesmo, na sala, e
mandou que se chamasse Pedro. Fez a ele o mesmo pedido:
- Pedro, eu gostaria de dar aos funcionários, amanhã, uma
sobremesa diferente. Por favor, vá até o mercado aí em frente
e veja se tem abacaxi.
Pedro cumpriu a ordem e foi. Demorou um pouco mais a
volta, o que causou em José uma “pontinha” de satisfação. Dez
minutos depois, Pedro estava de volta.
- E então Pedro? – Perguntou o patrão – Tem abacaxi?
- Tem, sim senhor. Está R$ 1,20 cada um. Mas se o senhor
preferir ele também tem mamão a R$ 0,50 a dúzia. Mas eu
conversei com o dono do mercado e ele me disse que amanhã
de manhã chegam frutas fresquinhas e, se o senhor comprar
em grande quantia, ele pode dar até 10% de desconto. Mais
alguma coisa?
- Não, Pedro, muito obrigado. Pode voltar ao trabalho.
Voltando-se a José, que tinha presenciado a cena, perguntou:
- O que é mesmo que você queria, José?
- Nada, não senhor; só vim ver se está tudo bem.
E ele voltou ao trabalho.
Tome cuidado para não ser igual a esse “José” no seu trabalho,
no seu dia-a-dia, na sua vida. Não se limite ao que está diante
dos seus olhos. Arrisque, vá além, aventure-se, tente. Não
tenha medo de errar. Quem nunca errou é porque também
nunca fez nada de importante.
Por piores que pareçam as condições, VOCÊ pode fazer a
DIFERENÇA!
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A Lei Antifumo, que entrou em vigor no
dia 7 de agosto, proíbe o uso de cigarros e
demais produtos fumígenos nos ambientes
fechados de uso coletivo em todo o Estado de
São Paulo. A nova lei alinha São Paulo em a
tendência internacional de combate aos
males
causados
pelo
tabagismo,
principalmente em relação ao fumo passivo.
Não pode fumar no interior de bares, boates,
restaurantes, lanchonetes, escolas, áreas
comuns de condomínio de hotéis, casas de
shows, açougues, padarias, farmácias e
drogarias,
supermercados,
shoppings,
repartições públicas, hospitais e demais
ambientes fechados de uso coletivo, públicos
ou privados.
É obrigatório a colocação de cartazes da Lei
Antifumo nos estabelecimentos de uso
coletivo.
Mais
informações
consulte
o
site
www.leiantifumo.sp.gov.br ou pelo telefone
0800 771 3541.
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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