INFORMATIVO

EDIÇÃO: 197
DICAS PARA SUA EMPRESA

Um homem muito religioso foi injustamente
acusado de ter assassinado uma mulher.
Na verdade, o autor era do crime era uma pessoa
influente e por isso, desde o primeiro momento, se
procurou um bode expiatório para acobertar o
verdadeiro assassino (naquele país, assassinos eram
condenados à forca). O acusado, quando foi levado
ao julgamento, sabia que tudo iria ser feito para
condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo
desta história. O juiz, que também estava
combinado para levar o pobre homem à morte,
simulou um julgamento justo, fazendo uma
proposta ao acusado para que provasse sua
inocência.
Disse o juiz:
- Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou
deixar sua sorte nas mãos do Senhor:
Vou escrever em um pedaço de papel a palavra
INOCENTE e noutro pedaço a palavra CULPADO.
Você sorteará um dos papéis e aquele que sair será o
veredicto. O Senhor decidirá seu destino determinou o juiz.
Sem que o acusado percebesse, o juiz escreveu
CULPADO nos dois pedaços de papel,
de maneira que, naquele instante, não existia
nenhuma chance do acusado se livrar da forca. Não
havia saída. Não havia alternativas para o pobre
homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa
e mandou o acusado escolher um. O homem pensou
por alguns segundos e, pressentindo a combinação,
aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos
papéis, rapidamente colocou na boca e o engoliu.
Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e
indignados com a atitude do homem.
- Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber
qual o seu veredicto? – perguntou o juiz.
- É muito fácil - respondeu o homem. Basta olhar o
pedaço que sobrou e saberemos que acabei de
engolir o seu contrário.
Imediatamente o homem foi libertado.
Moral da história:
Por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar
e de lutar até o último momento.
SEJA CRIATIVO! QUANDO TUDO PARECER PERDIDO,
OUSE!

JULHO/10
COMUNICADOS A CLIENTES:
CUIDADO: Setembro é data base do comércio.
Portanto, se uma empresa comercial der Aviso Prévio
(indenizado ou não) para o empregado estará sujeita ao
pagamento de multa indenizatória;
Nos meses de maio e junho entregamos a declaração
de Imposto de renda das Empresas tributadas no Simples
Nacional e no Lucro Presumido que será cobrada no
próximo recibo;
As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO);
Cliente, muitas vezes, a única prova do pagamento
do imposto é a própria guia, devidamente autenticada,
ou o comprovante emitido pelo Banco ou Internet
Banking. Mantenha as guias organizadas e envie-nos,
juntamente com as Rescisões de Contrato, Recibo de
férias e as contas pagas de: Água, Luz, Telefone para
contabilização.
Todo ano as Empresas estabelecidas no município de
Piracicaba deverão pagar Taxa de Poder de Polícia ou
Licença para funcionamento para a Prefeitura
Municipal. A empresa que não receber o carnê/guia de
cobrança até 15/07/2010 deverá retirá-lo junto a
Prefeitura Municipal.

Dia 08/07 (Quinta-Feira):
Festa “ Julhina” na NR Contábil. Durante
todo o dia serão servidos a todos que
comparecerem ao Escritório comes e bebes
típicos da época.

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

