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Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar.
Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de
construção e passar mais tempo com sua família. Ele
ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente
queria se aposentar.

Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto a Receita Federal até setembro/2010.

A empresa não seria muito afetada pela saída do
carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom
funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para
trabalhar em mais um projeto como um favor.
O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não
estava entusiasmado com a idéia. Ele prosseguiu
fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando
materiais inadequados.
Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira.
Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a
inspeção da casa. E depois ele deu a chave da casa para
o carpinteiro e disse: "Essa é sua casa. Ela é o meu
presente para você".
O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele
soubesse que ele estava construindo sua própria casa, ele
teria feito tudo diferente.
O mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa
vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos
que o melhor possível na construção. Depois com
surpresa nós descobrimos que nós precisamos viver na
casa que nós construímos.
Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo
diferente. Mas não podemos voltar atrás.
Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos,
ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que "A
vida é um projeto que você mesmo constrói". Suas
atitudes e escolhas de hoje estão construindo a "casa"
que você vai morar amanhã.
Construa com Sabedoria!

Cliente NR: As guias pagas pela Internet devem
ter o comprovante de pagamento impresso, pois
somente nele constará a comprovação e a data do
pagamento que é necessário para a contabilização
das guias.

Se sua Empresa ainda não recebeu a Taxa de Poder de
Polícia ou Licença para funcionamento da Prefeitura
Municipal, você deverá retirá-la o mais rápido possível e
quitá-la, tendo em vista que a empresa optante pelo simples
nacional não podem ter débitos tributários, sob pena de ser
excluída da sistemática.
Locais para retirada da Guia:
- Prefeitura Municipal de Piracicaba;
- Poupatempo – Av. Armando Salles de Oliveira, 2056
-Internet: http://www.tributario.piracicaba.sp.gov.br/guias/

Código do Consumidor obrigatório nos
estabelecimentos
Lei obriga comércio a dispor de cópia do Código de Defesa
do Consumidor. Desde o último dia 21 de julho, está em
vigor a Lei nº. 12.291, que torna obrigatória a disposição, em
local visível, de uma cópia do Código de Defesa do
Consumidor, em estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços.
A medida tem o objetivo de facilitar a pesquisa dos
consumidores, nos casos de surgimento de dúvidas sobre seus
direitos, no momento da aquisição de produtos e serviços.
Interessados em IMPRIMIR uma cópia do Código de Defesa
do Consumidor, entre no site:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
Multa - A nova Lei estipula uma multa de R$ 1.064,10
para a empresa que descumprir a determinação.

CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.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

