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COMUNICADOS A CLIENTES:

Quem cria o ambiente de trabalho é você
Certa vez, um jovem chegou à beira de um oásis e,
aproximando-se de um velho, perguntou-lhe:
– Que tipo de pessoas vive neste lugar?
Ao invés de responder, o velho perguntou:
– Que tipo de pessoas vive no lugar de onde você
vem?
– Ah! Um grupo de pessoas egoístas e malvadas
– respondeu o rapaz – Estou satisfeito de haver
saído de lá.
E o velho replicou: – A mesma coisa você haverá de
encontrar por aqui.
No mesmo dia, outro jovem chegou ao oásis e,
vendo o ancião, perguntou-lhe:
– Que tipo de pessoas vive aqui?
O velho respondeu com a mesma pergunta que
fizera ao outro rapaz:
– Que tipo de pessoas vive no lugar de onde você
vem?
O jovem respondeu: – Pessoas magníficas, amigas,
honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de
deixá-las.
– Pois o mesmo você encontrará aqui – respondeu
o ancião.
Um homem que havia escutado as duas conversas
perguntou ao velho:
– Como é possível dar respostas tão diferentes à
mesma pergunta?
Ao que o velho respondeu:
– Aquele que nada encontrou de bom nos lugares
por onde passou nada poderá encontrar de bom por
aqui.
Aquele que encontrou amigos também os
encontrará aqui. Ou seja, cada um encontra na vida
exatamente aquilo que traz dentro de si mesmo.
O mesmo se dá em nosso ambiente de trabalho:
somos nós que o criamos. Ele só depende de nós
mesmos.”

Dia 20 de novembro é FERIADO no Município
de Piracicaba (Aniversário da Morte de Zumbi dos
Palmares);
Dia 08 de dezembro é FERIADO no Município
de Piracicaba. Porém, as empresas do comércio
geralmente trabalham neste dia e compensam
posteriormente;
No mês de dezembro de 2009, como em todos os
anos, o escritório permanecerá fechado em virtude
de férias coletivas no período de 21/12/2009 a
31/12/2009. Será mantido atendimento emergencial,
utilizando-se secretária eletrônica para contatos;
Os comprovantes de pagamento: Água, Luz,
Telefone, Guias de Impostos, Rescisão de Contrato
e Recibo de Férias, devem ser enviados ao
Escritório sem falta;
As Encadernações de livros fiscais referentes ao
exercício anterior serão cobradas no próximo recibo
(Dezembro/2009);
Cliente: Estamos na era da vigilância eletrônica.
Portanto, toda compra e venda que a sua empresa
realiza é automaticamente informada à Secretaria da
Fazenda do Estado.

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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Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

