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DICAS PARA SUA EMPRESA
A Borboleta Azul

Havia um viúvo que morava com suas duas filhas
curiosas e inteligentes.
As meninas sempre faziam muitas perguntas.
Algumas ele sabia responder, outras não.
Como pretendia oferecer a elas a melhor
educação, mandou as meninas passarem férias
com um sábio que morava no alto de uma colina.
O sábio sempre respondia todas as perguntas sem
hesitar.
Impacientes com o sábio, as meninas resolveram
inventar uma pergunta que ele não saberia
responder.
Então, uma delas apareceu com uma linda
borboleta azul que usaria para pregar uma peça no
sábio.
- O que você vai fazer? - perguntou a irmã.
- Vou esconder a borboleta em minhas mãos e
perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser
que ela está morta, vou abrir minhas mãos e
deixá-la voar. Se ele disser que ela está viva, vou
apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta
que o sábio nos der estará errada!
As duas meninas foram então ao encontro do
sábio, que estava meditando.
- Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me sábio,
ela está viva ou morta?
Calmamente o sábio sorriu e respondeu:
- Depende de você... Ela está em suas mãos.
Assim é a nossa vida, o nosso presente e o nosso
futuro.
Não devemos culpar ninguém quando algo dá
errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que
conquistamos (ou não conquistamos). Nossa vida
está em nossas mãos, como a borboleta azul...
Cabe a nós escolher o que fazer com ela.
O valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com que acontecem.
"Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas incomparáveis."

JUNHO/2010
COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
na demanda de serviços de cada empresa. 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 de 01/01/2010, foram alterados os
valores de contribuição ao INSS (mínimo R$
510,00 e teto R$ 3.416,54). 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 09/07/2010 é feriado estadual (Dia do
Soldado Constitucionalista);
Durante os horários dos Jogos do Brasil na Copa,
o Escritório permacerá fechado;
No dia 08/07/2010, 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

